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54. 
Врз основа на член 28 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за организација 
на превозот во патниот сообраќај („Службен вес-
ник на СРМ" број 4/66 и број 11/66), Законодавно-
правната комисија на Собранието на СР Маке-
донија, на својата седница одржана на 7 април 
1966 година, го утврди пречистениот текст на З а -
конот за организација на превозот во патниот со-
обраќај. 

Прочистениот текст н а Законот за организа-
ција на превозот во патниот сообраќај го опфаќа 
Законот за организација на превозот во патниот 
сообраќај („Службен весник на СРМ" број 11/64) 
и Законот за изменување и дополнување на З а -
конот за организацијата на превозот во патниот 
сообраќај („Службен весник на СРМ" број 4/66 и 
број 11/66), во кои е означено времето на влегува-
њето во сила на тие закони. 

Број 14 
7 април 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Собранието на СРМ, 
Евгени Димитров, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ПРЕВОЗОТ 
ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

(пречистеа текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Организацијата на превозот со моторни возила 

во патниот сообраќај се уредува според одредбите 
на Основниот закон за организацијата на прево-
зот со моторни возила во патниот сообраќај (Ос-
новен закон) и овој закон. 

Со овој закон се уредува и организацијата на 
превозот со запрежни возила во патниот сообраќај. 

Член 2 
Превозот на лица и предмети во патниот со-

обраќај се врши како јавен превоз или како пре-
воз за сопствени потреби. 

Во смисла на овој закон: 
— јавен превоз е превозот на лица и предмети 

што под еднакви услови му е достапен на секого 
и се врши врз основа на склучен договор за пре-
воз помеѓу имателот на возилото (превозникот) и 
корисникот на превозот; 

— превоз за сопствени потреби е превозот на 
лица и предмети што служи за задоволување на 
сопствените потреби на превозникот. 

Член 3 
Јавниот превоз може да се врши како пре-

воз во линиски патен сообраќај и како превоз во 
слободен патен сообраќај. 

Јавниот превоз во линискиот патен сообраќај 
е превозот што се врши на определени релации, по 
однапред утврден возен ред, а за кој цената и 
другите услови на превоз однапред се утврдуваат 
со тарифа. 

Јавен превоз во слободен патен сообраќај е 
превоз чија релација, цена на превозот, височина 
на надоместокот за споредните услуги на лицата 
и предметите што се превезуваат како и другите 
услови на превозот, се утврдуваат со договор меѓу 
превозникот и корисникот на превозот. 

Јавен превоз на лица и предмети со запрежни 
(возила се врши само во слободен патен сообраќај. 

Член 4 
Јавен превоз на лица и предмети со моторни 

и запрежни возила можат да вршат и граѓани под 
условите определени со овој закон и прописите 
Дјонесени врз основа на нето. 

П. ЈАВЕН ПРЕВОЗ СО МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Возен ред 

Член 5 
Во возниот ред, превозникот е должен, покрај 

елементите определени со член 10 од Основниот 
закон, да ја наведе и приклучната врска со возила 
од други линии во патниот сообраќај, односно со 
други превозни средства. 

Возилата кои, според возниот ред, имаат при-
клучна врска со други превозни средства за пре-
воз на лица, се должни да ги причекаат во слу-
ча ј на нивно задоцнување. 

Времето за задолжително! чекање од претход-
ниот став се утврдува со возниот ред, со тоа ште-
не може да изнесува помалку од 30 минути ни 
повеќе од еден час. 

Член 6 
Возните редови за превоз на лица во лини-

скиот патен сообраќај на територијата на Соција-
листичка Република Македонија превозниците ги 
усогласуваат преку Стопанската комора на Маке-
д о н ^ а (Комора). 

Усогласувањето е јавно и на него можат да 
присуствуваат претставници на сите заинтереси-
рани организации, општествено-политички заедни-
ци и граѓани. 
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При усогласувањето на возните редови пре-
возниците се должни да водат сметка за барањата 
и предлозите на заинтересираните организации, 
општествено-политички заедници и граѓаните. 

За усогласените вшни редови Комората му из-
дава потврда на превозникот. 

Член 7 
Усогласен возен ред е возниот ред на кој не 

ставиле приговор транспортните организации што 
се заинтересирани за превозот на линијата чиј во-
зен ред се утврдува. 

Усогласените возни редови се задолжителни и 
важат за годината за која се донесени. 

Член 8 
Усогласувањето на возните редови се врши, по 

правило, еднаш годишно. 
По исклучок, може да се врши и вонредно усо-

гласување на воените редови. Тоа усогласување 
се врши согласно одредбите за редовното усогла-
сување, ако со овој закон не е поинаку опреде-
лено. 

Член 9 
Вонредно усогласување на возните редови се 

врши по барање од превозникот кога: 
— ќе настанат промени поради дејството на 

виша сила односно околности што превозникот не 
можел да ги предвиди; 

— превозниците ќе се здружат заради заед-
ничко одржување линии на исти релации (коопе-
рација, здружени претпријатија, деловна техничка 
соработка) или кога превозникот престане да ја 
врши својата дејност. 

Член 10 
Ако кон барањето за вонредно усогласување на 

возните редови превозникот приложи доказ за со-
гласноста на сите превознички организации заинте-
ресирани за вршење превоз на определени релации, 
Комората ќе издаде потврда веднаш (член 6). 

Член 11 
Роковите за пријавување на редовно усогла-

сување на возните редови, како и образецот на 
возниот ред ги утврдува Комората. 

Член 12 
Ако превозниците не се спогодат за усогласу-

вањето на возните редови, по спорните работи 
одлучува посебна арбитражна комисија при Комо-
рата. 

Арбитражната комисија се состои од тројца 
членови. По еден член именуваат Комората и Ре-
публичкиот секретаријат за индустрија и трго-
вија, а третиот член го избираат именуваните чле-
нови. 

Член 13 
Постапката пред арбитражната комисија е ит-

на, а се започнува по писмено барање од заинте-
ресираниот превозник. 

Барање за започнување на постапката може 
да поднесе само превозникот кој ставил приговор 
против спорниот возен ред. 

Барањето за започнување постапка се подне-
сува во рок од осум дена од денот на доставува-
њето на известувањето за резултатот од усогласу-

вањето на возните редови. Ако превозникот не под-
несе писмено барање во овој рок, ќе се смета дека 
се откажал од приговорот. 

Член 14 
За расправата пред арбитражната комисија 

се известуваат сите превозници што учествувале 
во усогласувањето на спорните возни редови. 

Член 15 
Арбитражната комисија може приговорот да 

го усвои или да го отфрли. Арбитражната коми-
сија не е врзана за наводите од приговорот и спор-
ното прашање може да го реши и на друг начин 
ако тоа не ги погодува интересите на другите 
превозници. 

Арбитражната комисија при решавањето осо-
бено ќе води сметка за изборот на времето за 
поаѓање. Првенство на избор на постојна линија, 
при еднакво исполнување на другите услови, имаат 
превозниците што веќе вршат превоз на таа ли-
нија, а меѓу нив — превозникот што најдолго 
врши превоз на таа линија. 

Член 16 
Возниот ред за превоз на лица на меѓумес-

ните автобуски линии на територијата на општи-
ната, кои немаат карактер на јавен градски соо-
браќај, се регистрира к а ј општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на сообраќајот, а 
возниот ред за превоз на лица на територијата на 
две или повеќе општини се регистрира к а ј Репу-
бличкиот секретаријат за индустрија и трговија. 

Регистрацијата на возните редови се врши врз 
основа на потврдата што ја издава Комората од-
носно одлуката на арбитражната комисија. 

Член 17 
Возниот ред задолжително се истакнува на 

видно место во автобуските станици, автобуските 
постојки и автобусите. 

Истакнувањето на возниот ред во автобуските 
станици за сите линии што поминуваат низ ста-
ницата ш врши стопанската организација чија е 
автобуската станица. 

Стопанските организации чии линии помину-
ваат низ автобуската станица се должни возниот 
ред да и го достават на автобуската станица вед-
наш по неговото регистрирање. 

Истакнувањето на возниот ред во автобуските 
постојки и автобусите го врши превозникот. 

Член 18 
Превозникот е должен при регистрацијата на 

возниот ред на органот надлежен за регистрација 
да му ја поднесе и утврдената тарифа, како и да 
го известува за нејзиното изменување и допол-
нување веднаш по изменувањето односно допол-
нувањето. 

2. Техничко-експлоатациони услови 

Член 19 
Јавен превоз на лица и предмети може да се 

врши само со возила што ги исполнуваат техничко-
експлоатационите услови определени со овој закон 
и прописите донесени врз основа на него. 
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По исклучок, во случај на јавни прослави и 
манифестации што имаат општонароден карактер, 
превоз на лица може да се врши и со други во-
зила, ако според прописите за безбедноста на соо-
браќајот можат да вршат превоз на лица. 

Член 20 
Возилата за јавен меѓумесен превоз на лица 

задолжително имаат простор за сместување на ба-
гажот. Овој простор е одделен од просторот за 
сместување на лицата. 

Член 21 
Републичкиот секретар за индустрија и трго-

вија ќе донесе поблиски прописи за техничко-
експлоатационите услови за возилата со кои се 
врши јавен превоз. 

3. Услови за превоз 

Член 22 
Во јавниот меѓуместен превоз на лица не мо-

жат да се превозуваат повеќе лица од бројот на 
регистрираните места за седење во возилото. Се-
диштата во автобусите за меѓуместен превоз за-
должително се нумерираат. 

По исклучок, на автобуската линија, чија дол-
жина од почетната до крајната станица, не изне-
сува повеќе од 60 км. може да се превозува и по-
голем број на лица, ако тоа го дозволуваат про-
писите за безбедноста на сообраќајот. 

Член 23 
Возните билети се издаваат по редот на доа-

ѓањето односно поставувањето на барањето од 
страна на лицата за издавање на билети, без ОЈ>-
лед на должината на релацијата за која се бара 
возен билет. 

Возните билети се издаваат во автобуските 
станици и на места што за таа цел ќе ги опре-
дели превозникот. 

Член 24 
Рачен багаж може да се сместува во просторот 

за лица на места определени за таа намена. 
Под рачен багаж во смисла на овој закон, се 

смета багажот што може да се смести на места 
определени за таков багаж. 

Член 25 
Во возилата за јавен превоз на лица, докол-

ку во просторот за сместување на багаж остане 
расположив простор, може да се врши превоз на 
помали пратки првенствено на лесно расипливи 
животни намирници, ако се добро спакувани. 

4. Членови на посада ва моторни возила 
во јавниот сообраќај 

Член 26 
Членовите на посадата на возилата за јавен 

црвов на лица за време на службата задолжител-
но носат службена облека. Службената облека ја 
обезбедува стопанската организација. 

Член 27 
Членовите на посадата на моторните возила 

се должни да се јават на должност способни за 

работа, а за времетраењето на службата не смеат 
да употребуваат алкохолни пијалоци. 

Членовите на посадата на моторното возило 
се должни спрема секое лице да се однесуваат 
пресретливо. 

Член 28 
Републичкиот секретар за. индустрија и трго-

вија ќе донесе поблиски прописи за службената 
облека на членовите на посадата на моторните 
возила. 

5. Автобуски станици и автобуски постојки 

Член 29 
Автобуските станици, по правило, се воспоста-

вуваат во седиштето на стопанската организација 
за јавен превоз на лица и во1 поголемите сообра-
ќа јни центри. 

Во местата, каде што не е воспоставена авто-
буска станица, а според возните редови се пред-
видува застанување на возилото, се воспоставуваат 
автобуски постојки. 

Член 30 
Автобуската станица и автобуска постојка, во 

смисла на овој закон, е просторот определен за 
(качување и слегнување на лицата во возилото. 

Автобуска станица е уреден простор со мини-
мални услови за сместување на лицата во чекална, 
санитарни објекти и др., организирана служба за 
прифаќање и отпремување на лицата и возилата. 

Автобуските постојки можат да бидат ПОСТОЈ а-
ни, условни и привремени. 

Постојани автобуски постојки се постој ките 
на кои возилото, според возниот ред, задолжително 
(застанува. 

Условни автобуски постојки се постој ките на 
кои возилото застанува ако тоа е предвидено во 
возниот ред доколку има лица за качување или 
слегување. 

Привремени автобуски постојки се постој ките 
на кои возилото, според возниот ред, задолжител-
но застанува во извесен временски период додека 
тоа го налагаат потребите. 

Член 31 
Локацијата на автобуската станица односно 

постојка, по предлог од претпријатито за јавен 
превоз на лица, ја определува надлежниот орган 
на општинското собрание односно Градското со-
брание на Скопје. 

Автобусите во линискиот превоз на лица мо-
жат да застануваат и тргнуваат само од автобу-
ските станици и постојки што се утврдени на на-
чинот пропишан со претходниот став. 

Член 32 
Обележувањето на автобуските станици и ав-

тобуските постојки се врши со единствен знак, 
што го поставува и одржува работната организа-
ција која управува со автобуската станица односно 
постој ката. 

Автобуските станици можат, покрај знакот од 
претходниот став, да употребуваат и други знаци 
и натписи. 
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Член 33 
Републичкиот секретар за индустрија и трго-

вија ќе донесе поблиски прописи за опремува-
њето, обележувањето и одржувањето на автобу-
ските станици и постојки. 

в. Превоз што вршат граѓани со моторни возила 

Член 34 
Јавен превоз на лица и предмети со моторни 

возила граѓаните можат да вршат само во слобо-
ден патен сообраќај. 

Член 35 
Јавен првоз на лица и предмети со моторни 

возила граѓанинот може да врши ако: 
1. вршењето на таков превоз му е редовно и 

главно занимање; 
2. има возачка дозвола за моторното' возило со 

кое ќе врши јавен превоз; 
3. јавниот превоз го врши со моторно возило 

што е во негова сопственост; 
4. моторното возило за превоз на лица има 

најмногу осум седишта во кој број не се засме-
тува местото на возачот. 

Граѓанин може да врши јавен превоз само со 
едно моторно возило. 

Возилата за превоз на лица и предмети имаат 
на погодно и видно место натпис кој го содржи 
личното име и живеалиштето на превозникот. 

Член 36 
Граѓаните можат да вршат јавен превоз на 

лица и предмети со моторни возила само ако за 
тоа добијат одобрение. 

Издавањето на одобрение за вршење на јавен 
превоз на лица и предмети не може да се одбие 
ако граѓанинот ги исполнува условите од прет-
ходниот член. 

Одобрението го издава органот на управата 
надлежен за работите на патниот сообраќај на 
општинското собрание (надлежниот орган). 

Член 37 
Издадените одобренија за вршење на јавен 

превоз се впишуваат во одделен регистар. 
Републичкиот секретар за индустрија и трго-

вија ќе го пропише начинот на водењето и обра-
зецот на регистарот за издадените одобренија. 

Член 38 
Височината на надоместокот за извршените 

услуги во јавниот превоз (цената) превозникот ја 
определува самостојно според условите на пазарот. 

Цената за превоз на лица се определува спо-
ред должината на патот и бројот на искористе-
ните седишта во возилото, а цената за превоз на 
предмети според нивната тежина и должината на 
патот. 

Превозникот е должен да истакне на видно 
место во возилото ценовник на услугите на пре-
возот. 

Превозникот е должен, по барање од корис-
никот на превозот, да му издаде потврда за на-
платената цена. 

Член 39 
Превозникот може, со одобрение од надлеж-

ниот орган, привремено да го запре односно да 

го продолжи преку работоводител вршењето на 
јавен превоз. 

Издавањето на одобрение од претходниот став 
не може да се одбие во случаевите кога превоз-
никот е спречен да ја врши дејноста поради: 

1. болест односно болување; 
2. користење на годишен одмор или отсуству-

вање по некој друг основ; 
3. воена вежба или вршење на јавна служба; 
4. притвор или истражен затвор; 
5. вршење ремонт на возилото. 
Привремено запирање од претходниот став ќе 

се одобри додека постојат причини за спречено-
ста, но не повеќе од една година. 

Одобрение за привремено запирање не е по-
требно ако запирањето не трае повеќе од триесет 
дена. 

Член 40 
Важноста на одобрението за вршење на јавен 

превоз престанува: 
1. со смртта на превозникот; 
2. со одјавување; 
3. по силата на законот. 

Член 41 
Важноста на одобрението за вршење јавен пре-

воз престанува по силата на законот ако превоз-
никот: 

1. ја изгуби деловната способност; 
2. со правосилна пресуда или со друг акт му 

се изрече мерка забрана на вршење јавен превоз 
или одземање на возачката дозвола; 

3. биде осуден на казна затвор подолга од една 
година или на казна строг затвор; 

4. го запре вршењето на јавен превоз повеќе 
од 30 дена без одобрение на надлежниот орган; 

5. јавниот превоз не го врши како редовно и 
главно занимање; 

6. престане да биде сопственик на моторното 
возило со кое врши јавен превоз. 

Член 42 
Во случај на смрт на превозникот, неговиот 

брачен другар односно старателот на малолетните 
деца можат да продолжат со вршење на јавен 
превоз преку работоводител ако немаат други при-
ходи за издржување. 

Работоводителот од претходниот став мора да 
го исполнува условот од точка 2 став 1 на член 
35 од овој закон. 

Член 43 
Јавен превоз преку работоводител се врши врз 

основа на одобрение од надлежниот орган. 
Барање за вршење јавен превоз преку рабо-

товодител може да поднесе брачниот другар од-
носно старателот на малолетните деца најдоцна во 
рок од три месеци од денот на смртта на превоз-
никот. Кон барањето се поднесува извод од кни-
гите на умрените за смртта на превозникот и до-
каз дека работоводителот ги исполнува условите за 
вршење на јавен превоз. 



11 мај 1966 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 

III. ПРЕВОЗ СО ЗАПРЕЖНИ ВОЗИЛА 

Член 44 
Јавен превоз со запрежни: возила можат да 

вршат стопански организации чија основна деј-
ност е таков превоз, како и други стопански орга-
низацир! ако ги исполнуваат условите пропишани 
за таков превоз и ако таа своја дејност ја реги-
стрираат според постојните прописи. 

Член 4)5 
Јавен превоз на лица и предмети со запрежни 

возила граѓаните можат да вршат само во слобо-
ден патен сообраќај. 

Запрежните возила со кои се врши јавен пре-
воз на лица и предмети мораат да имаат ознака 
(таблица) дека со нив се врши јавен превоз. 

Општинското собрание или органот што тоа 
ќе го овласти го пропишува начинот на обележу-
вањето на запрежните' возила со кои се врши 
јавен превоз. 

Член 46 
Граѓанинот може да добие одобрение за вршења 

на јавен превоз на лица и предмети ако: 
1. е деловно способен; 
2. вршењето на јавен превоз му е главно за-

нимање; 
3. располага со возило што ги исполнува усло-

вите определени со посебни прописи; 
4. превозот го врши со едно возило. 
Одобрението за јавен превоз го издава над-

лежниот орган. 
Издадените одобренија за вршење на јавен пре-

воз со запрежни возила се впишуваат во посебен 
регистар. 

Општинското собрание или органот што тоа ќе го 
овласти ќе го пропише начинот на водењето и об-
разецот на регистрите за издадените одобренија 
за вршење на јавен превоз со запрежни возила. 

Член 47 
АКО организациите и граѓаните што вршат ја-

вен превоз со моторни односно запрежни возила 
не можат за определено време да ги задоволат 
потребите на превозот на подрачјето на општината, 
општинското собрание може да определи јавен 
превоз да вршат иматели на запрежни возила за 
сопствени потреби. 

Превозот од претходниот став превозниците го 
вршат врз основа на посебно одобрение што го 
издава надлежниот орган. 

Член 48 
Превоз за сопствени потреби можат да вршат 

сите иматели на запрежни возила. 

Член 49 
Поблиски прописи за условите и начинот за 

вршење превоз со запрежни возила ќе донесат 
општинските! собранија, а за подрачјето на град 
Скопје Градското собрание. 

Со прописите од претходниот став може за 
определено подрачје да се забрани вршење пре-
воз со запрежни возила. 

Бр. 13 — Стр. 5 

IV. ИНСПЕКЦИЈА НА ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 50 
Надзор над извршувањето на прописите во 

патниот сообраќај вршат Републичкиот секрета-
ријат за индустрија и трговија и општинскиот ор-
ган на управата што ќе го определи општинското 
собрание, доколку со Основниот закон не е поина-
ку определено. 

Две или повеќе општини можат да основаат 
заеднички орган за вршење надзор во патниот 
сообраќај. 

Член 51 
Општинскиот орган надлежен за инспекција 

во патниот сообраќај ги врши сите работи на 
инспекција во патниот сообраќај, освен работите 
кои со овој закон се ставени во надлежност на 
Републичкиот секретаријат за индустрија и тр-
говија. 

Член 52 
Републичкиот секретаријат за индустрија и 

трговија: се грижи за правилно организирање, вр-
шење и унапредување инспекцијата на патниот 
сообраќај и за стручното усовршување на инспек-
торите на патниот сообраќај; врши непосреден 
надзор над работата на општинските органи над-
лежни за инспекција на патниот сообраќај и им 
укажува стручна помош; врши работи на инспек-
цијата на патниот сообраќај што му се ставени 
во надлежност со закон. 

Републичкиот секретаријат за индустрија и 
трговија може непосредно да изврши одделни ин-
спекциски работи и да преземе определени мерки 
за кои се овластени општинските органи за ин-
спекција на патниот сообраќај. 

Член 53 
Републичкиот секретаријат за индустрија и 

трговија има право на општинските органи над-
лежни за инспекција на патниот сообраќај да им 
издава стручни упатства за примена на републич-
ките прописи во вршењето на инспекциските ра-
боти. 

Член 54 
Републичкиот секретаријат за индустрија и тр-

говија може да бара од општинските органи над-
лежни за инспекција на сообраќајот извештај за 
нивната работа, податоци потребни за вршење на 
инспекциските работи, како и извршување на оп-
ределена инспекциска работа со поднесување на из-
вештај за нејзиното извршување. 

Органот од кој е барано извршувањето на ра-
ботата е должен да постапи по барањето и при 
тоа да се придржува кон дадените упатства. 

Член 55 
Републичкиот секретаријат за индустрија и тр-

говија непосредно ги врши работите од надлеж-
ност на органот за инспекција на патниот сообра-
ќ а ј на општинското собрание кога: : 

1. собранието на општината не определило ор-
ган на управата кој ќе ги врши работите на ин-
спекцијата на патниот сообраќај; 

2. органот на инспекцијата на патниот сообра-
ќ а ј не ги врши инспекциските работи, за к о и ; е 
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надлежен или во вршењето на тие работи постојат 
битни недостатоци; 

3. во итни случаи поради одлагање може да 
настане опасност по животот, безбедноста на лу-
ѓето и имотот. 

Во случаите од точка 2 и 3 од претходниот 
став, Републичкиот секретаријат за индустрија и 
трговија ќе го извести општинското собрание за 
превземањето на работите и мерките за непосредна 
инспекција и, ако причини на итност тоа не го 
спречуваат, ќе го повика да присуствува на инс-
пекцијата. 

Член 56 
Инспекторите за патен сообраќај имаат по-

себна легитимација со која се утврдува нивното 
својство. 

Легитимацијата ја издава органот надлежен 
за инспекција на патниот сообраќај. 

Образецот за легитимацијата ќе го пропише 
Републичкиот секретар за индустрија и трговија. 

Член 57 
Овластувањата и должностите на инспекторите 

на патниот сообраќај утврдени во Основниот за-
кон ги имаат инспекторите на патниот сообраќај 
и - во вршењето на надзор над извршувањето на 
одредбите на овој закон и прописите донесени врз 
основа на него. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 58 
Со парична казна од ЗОО до 3.000 нови динари 

ќе се казни за прекршок стопанска организација 
ако: 

1. во линискиот превоз на лица не чека на 
приклучна врска со други возила утврдени со 
возниот ред (член 5 став 2); 

2. не истакне возен ред во автобуските ста-
ници, автобуските постојки и автобусите односно' 
не и го достави изводот од возниот ред на авто-
буската станица (член 17); 

3. не го извести органот надлежен за реги-
страција за извршените изменувања и дополну-
вања на утврдената тарифа (член 18); 

4. превозува повеќе лица спротивно на одред-1 

бите од член 22; 
5. автобуските билети не ги издава по редот 

на доаѓањето односно ставено барање од лицата 
(член 23); 

6. не обезбеди службена Облека за членовиве 
на посадата (член 26); 

7. не ја користи автобуската станица односно 
постојка за застанување и тргнување на возилото 
(член 31); 

8. не изврши обележување на автобуската ста-
ница односно постојка (член 32); 

9. врши јавен превоз со запрежни возила спро-
тивно на член 44; 

10. не ги исполнува условите предвидени во 
став 2 на член 30. 

За деј ание од претходниот став ќе се казни и 
(одговорното лице во стопанската организација со 
парична казна од 20 до 200 нови динари. 

Член 59 
Со парична казна од 100 до 1.000 нови динари 

ќе се казни за прекршок граѓанин кој: 
1. врши јавен превоз на лица со моторно во-

зило со повеќе од 8 седишта (член 315 став 1 
точка 4); 

2. врши јавен превоз на лица и предмети без 
одобрение (член 36 став 1); 

3. цената на превозот на лица не ја опреде-
лува според должината на патот и бројот на иско-
ристените седишта во возилото, а цената за пре-
воз на предмети според нивната тежина и должи-
ната на патот (член 38 став 2); 

4. не истакне ценовник на видно место во во-
зилото (член 38 став 3); 

5. не издаде по барање од корисникот потврда 
за наплатената цена (член 38 став 4); 

6. наплати повисока цена од определената во 
ценовникот; 

7. без одобрение го запре вршењето на јавниот 
превоз во случаите определени во член 39. 

Член 60 
Со парична казна од 30 до ЗОО нови динари 

ќе се казни за прекршок граѓанин кој без одобре-
ние врши јавен превоз со запрежни возила (член 
46 и 47). 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 61 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да в а ж и Законот за превоз во патниот сообра-
ќ а ј („Службен весник на НРМ" бр. 42/61). 

Член 62 
Со влегувањето во сила на овој закон пре-

станува со работа Републичкиот сообраќаен инс-
пекторат. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено IV одделение основно училиште, през 
учебната 1938/39 година во село Обртани, на име 
Јордан Спасев Пасковски од е. Обртани. 

Се поканува секое лице што го има најдено или 
го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на 
овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 940/65. 
(33) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Горѓи С. Андонов од Св. Николе поднесе до овој 
суд тужба за развод на бракот против Антоанета 
Андонова од село Дубоштница, а сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ната се непознати, се повикува во рок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да одреди свој за-
стапник. Во противно судот по службена должност 



11 мај 1966 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ Бр. 13 — Стр. 151 

ќе и го одреди за застапник Паризов Александар, 
адвокат од град Штип, и делото ќе се разгледа 
во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 61/65). (34) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на установите на ден 30. X. 1965 
година, рег. број 7/65, е запишано под назив: Ос-
новно училиште „Кире Гаврилоски" во Прилеп. 
Предмет на работењето на училиштето е: задолжи-
телно основно осумгодишно образование на деца до 
навршени 15 години возраст. 

Основното училиште е основано со спојувањето 
на Основното училиште „Гоце Делчев" и Основното 
училиште „Кире Гаврилов ски" од Прилеп, а сог-
ласно со одобрението на Општинското собрание — 
Прилеп број 01—5154/1 од 10. IX. 1965 година. 

Училиштето ќе го потпишуваат Смугрески 
Александар, директор и Велески Трајко, пом. ди-
ректор на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 9/65. (336) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на ден 26. XI. 1965 
година, рег. бр. 3/65, е запишана под назив: Зана-
етчиска работилница во Струга на Управата за 
водовод и канализација од Струга. Предмет на ра-
ботењето на работилницата е: составување на цевки 
и изведување на цевни водови за водовод, гасови 
и канализација; поставување на цевни апарати и 
монтажа на разни објекти (резервоари, црпки, чеш-
ми, мијалници, капалници и др.), раздвојување и 
демонтажа на вакви објекти; измивање на цевки 
и водови; ракување со алатот и со уредите како и 
нивно одржување. 

Занаетчиската работилница е основана од Уп-
равата за водовод и канализација — Струга, а 
согласно со одобрението на Собранието на општи-
ната Струга бр. 07—561/1 од 27. I. 1965 година. 

Занаетчиската работилница ќе ја потпишува 
Танаскоски Томе, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 3/65. (339) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 11. I. 1966 го-
дина под рег. број 98/65 е запишано следното: И 
престанува овластувањето за потпишување на Ми-
хајлова Елена, досегашен управител на Основното 
училиште „Кирил и Методи" од Битола. 

Се овластува Андонов Арсо, сегашен управник, 
да го потпишува училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 107/66. (342) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 11. I. 1966 го-
дина под рег. број 37/65 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Сур-
лаџиоски С. Драган, досегашен директор на Основ-
ното училиште „Рампо Левката" од Прилеп. 

Се овластува Богатиноски Славко, директор, да 
го потпишува училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 100/65. (349) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 15. П. 1966 го-
дина под рег. број 39/65, е запишано следното: Се 
менува фирмата на Историскиот архив во Охрид 
и ќе гласи: Заеднички историски архив на општи-
ните Дебар, Кичево, Охрид, Ресен и Струга, со се-
диште во Охрид. 

Се менува дејноста на Заедничкиот историски 
архив и ќе гласи: ќе врши заштита на архивската 
граѓа и регистратурските материјали што се созда-
дени во работата на органите, работните и другите 
организации, граѓанско-правните лица и поедници 
што дејствуваат на подрачјето од наведените оп-
штини, како и за средување на фондовите што се 
депонирани во архивот. 

Овие промени се извршени врз основа на ре-
шението на Општинското собрание Охрид број 
01—14840 од 28. ХП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 45/66. (352) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 15. П. 1966 го-
дина под рег. број 34/66 е запишано следното: Се 
менува фирмата на Гимназискиот интернат „Браќа 
Миладиновци" од Струга и ќе гласи: Ученички дом 
„Браќа Миладиновци" во Струга. 

Се овластува лицето Јован Шурбановски, дирек -
1ор, да покрај досегашниот потписник Димитри Го-
лабовски, благајник, го потпишува Ученичкиот дом 
„Браќа Миладиновци" од Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 43/66. (355) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на ден 26. XI. 1965 
година под рег. број 10/65 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Бар-
дакоски Киро, досегашен директор на Установата 
со самостојно финансирање „Водовод" од Прилеп. 

Се овластува Киро Базерко, управник, да ја 
потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 6/65. (345) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на ден 11. I. 1966 
година под рег. број 13/65 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Ди-
митроски Киро, досегашен директор на Комунал-
ниот завод за социјално осигурување од Прилеп. 

Се овластува Карагулевски К. Петар, директор, 
да го потпишува Комуналниот завод. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 82/65. (348) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 316, 
страна 299, книга П е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Земјоделскиот институт „Ме-
тоди Митевски" од Скопје, инженер Тихомир Ан-
чевски, му престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешен од должност. 

За директор на Земјоделскиот институт „Методи 
Митевски" од Скопје е назначен Др. Димитар По-
повски. Тој установата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува со новоназначените потписници и тоа: 
инженер Горѓи Крстевски, пом. директор, инженер 
Горѓи Банџо, началник на одделение, и стариот ре-
гистриран потписник Јордан Андреевски, шеф ни 
сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 98/66. (407) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 316, 
страна 299, книга П е запишано следното: Согласно 
со заклучокот на Советот на работната заедница на 
Земјоделскиот институт „Методи Митевски" од Ско-
пје и Задружниот совет на Земјоделската задруга 
„Единство" од село Граешница, Битолско, фирмата 
на Земјоделскиот институт „Методи Митевски" од 
Скопје, се менува и во иднина ќе гласи: Земјодел-
ски институт — Скопје. 

Со горецитираниот заклучок и согласноста на 
Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје број 
02—1772/1—65 од 12. I. 1966 година дејноста на Зем-
јоделскиот институт — Скопје ќе биде: 

а) Испитувања во областа на поледелството, 
производството и репродукција на исходен семенски 
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материјал со примена на селекција, апротација и 
контрола на произведениот семенски материјал на 
сопствени и на површини на други стопански орга-
низации; усовршување на научен и стручен кадар; 

б) Споредни дејности: кооперација со земјодел-
ските стопанства и индивидуалните производители 
од селата Граешница, Лажец и Драгош, снабдување 
на кооперантите со репродукционен материјал (се-
ме, средства за заштита на растенијата, ѓубриња и 
др.), индустриски и други стоки, откуп на земјодел-
ски производи во кооперација, како и вршење ус-
луги на кооперантите. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 99/66. (408) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 63, 
страна 262, книга I е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Металниот центар „Наце Бу -
т н и " — Куманово, Пачковски Петар, секретар, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност. 

За нов потписник на Металниот центар „Наце 
Буџони" — Куманово е назначен Иванов Владимир, 
кој установата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува со стариот регистриран потписник, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 117/66. (440) 

работка, рекламирање на производството и произ-
водите на стопанските организации, посредување за 
купопродажба на движен и недвижен имот и други 
стоки, издавање под наем на основни средства (згра-
ди, работни простории, разен инвентар и други сред-
ства) на стопанските и други организации. 

Работната организација е основана од Работната 
заедница на Домот на стопанствениците — Скопје, 
со одлука број 2 од 5. I. 1966 година и согласноста 
на Собранието на општината Кале — Скопје број 
06—235 од 20. I. 1966 година, со давање статус од 
установа во претпријатие. 

Работната организација ќе ја потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат Благоја НИКОЛОВСКИ, ди-
ректор, Стојменовски Слободан, секретар, и Анае-
тасовски Миле, хонорарен книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 71/66. (422) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 228, 
страна 1136, книга I е запишано следното: Досегаш-
ниот потписник на Генералната дирекција за обнова 
и изградба на Скопје — Скопје, Папеш Томислав, 
пом. директор, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За нови потписници на Генералната дирекција 
се назначени следните лица: Спасовски П. Киро, 
секретар, Караџинов С. Саво, ш е ф на сметковод-
ството, и Муратовски Д. инж. Владо, пом. генерален 
директор. Тие установата ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат со стариот регистриран пот-
писник Јордановски Коле, генерален директор, сме-
тано од 10. Ш. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 133/66. ___ (446) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Со решение на Собранието на општината Стру-
мица број 01—1502/1 од 1. Ш. 1966 година, над Зем-
јоделската задруга „Бела Река" од село Рич — Стру-
мица е отворена постапка за редовна ликвидација. 

Се покануваат сите поверители и должници да 
ги пријават своите побарувања, односно да ги из-
мират своите долгови во рок од 30 дена, сметано од 
објавувањето на огласот. По истекот на овој срок 
нема да се признаваат никакви побарувања, а дол-
говите според книговодствената евиденција ќе се 
наплатуваат по судски пат. (538) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. IV. 1965 година под рег. број 10/62, книга I е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата „Кристал" од Битола на Трговското прет-
пријатие „Задругар" од Битола и ќе гласи: про-
дажба на мало на: емајлирани и порцелански садо-
ви, шупло и кристално стакло, електротехнички 
уреди за домаќинството, предмети за домаќинството 
од метални, племенити и пластични материи, лино-
леум, саати, фотографски апарати, инструменти и 
друго, музички инструменти, радиоапарати и теле-
визори, музички, здравствени и научни апарати. 

Ова проширување на дејноста е одобрено со ре-
шение — одлука од работничкиот совет на прет-
пријатието бр. 833 од 5. IV. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 79/65. (785) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19. V. 1965 година под рег. број 28/55, книга I е 
запишано следното: Согласно со решението на Оп-
штинското собрание Демир Хисар број ОЗ—1025/1 од 
10. IV. 1965 година се проширува дејноста на Земјо-
делската задруга „Илинден" од село Смилево и со 
молерофарбарска дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 116/65. (786) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. IV. 1965 година под рег. број 6/62, книга I е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Тргов-
ското претпријатие на големо за промет со огревен 
и градежен материјал „Јавор" од Битола и ќе гласи: 
промет на големо со огревно дрво и јаглен, градеж-
ни материјали, санитарни и инсталациони матери-
јали, градежен оков и прибор и намештај. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 81/65. (787) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И 
ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 930, страна 423, книга IV, е запишана под 
фирма: Работна организација за вршење на тргов-
ски услуги, застапничка и посредничка дејност и 
вршење на разни други услуги за унапредување и 
модернизација на стопанството „Дом на стопанстве-
ниците" во Скопје, улица „Иво Рибар Лола" број 25. 
Предмет на работењето на работната организација е: 
унапредување и модернизација на стопанството со 
вршење на разни услуги на стопанските организа-
ции во тој поглед, да застапува и претставува тр-
говски и производни стопански организации од зем-
јата и странство и во нивно име и за нивна сметка да 
склучува договори за купопродажба и деловна со-

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. IV. 1965 година под рег. број 52/65, книга Ш е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Зем-
јоделската задруга „Дримкол", село Луково, Охрид-
ско, уште со: вршење услуги и јавен превоз на стока 
со моторни возила. 

Ова проширување е одобрено со решението на 
Општинското собрание Струга број 07—2268/1 од 
27. IV. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 91/65. (790) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. V. 1965 година под рег. број 118/55, книга П е 
запишано следното: Се менува фирмата на Бирото 
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за проектирање од Прилеп и ќе гласи: Проектантско 
биро „Градител" од Прилеп. 

Се проширува и дејноста на Проектантското би-
ро „Градител" од Прилеп уште со: 

— Изработка на урбанистички планови: а) из-
работка на урбанистички програми, б) изработка на 
генерални урбанистички планови, ц) изработка на 
детални урбанистички планови; 

— Вршење на стручен надзор на објекти во 
изградба. 

Оваа промена на фирмата и дејноста е одобрена 
со решението на Општинското собрание Прилеп 
број 04—4137/64 од 21. IV. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 96/65. (791) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 10, страна 31 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општината 
Кале — Скопје број 04—8011 од 17. IV. 1965 година 
дејноста на Инвалидското занаетчиско производно 
претпријатие „Билјана" од Скопје во иднина се про-
ширува и со: производство и продажба на леб, бу-
рек и бело печиво и отворање на бифиња. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 264/64. (828) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 171, страна 1289 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Бифето во Гостивар (во просториите на Сек-
ретаријатот за внатрешни работи — Испостава — 
Гостивар) на Угостителското претпријатие „Македо-
нија" — Гостивар, согласно со решението на Собра-
нието на општината — Гостивар број 04—2133 од 
21. IV. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 384/65. (849) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 456, страна 735, книга П е запишано 
следното: Покрај досегашниот потписник на Гра-
дежното занаетчиско услужно и производно прет-
пријатие „Чардак" од село Конопиште, Попов Кос-
тадин, в. д. директор, претпријатието ќе го потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат и новоназна-
чените потписници и тоа: Трајков Петров Неделко, 
евидентичар, и Камчев Б. Атанас, тракторот , сме-
тано од 14. IV. 1965 година, во границите на овлас-
тувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 238/65. (854) 

следното: Согласно со одлуката на Работничкиот 
совет на Претпријатието за промет и преработка на 
млеко и млечни производи „Овче Поле" — Скопје 
број 282 од 27. П. 1965 година дејноста на спомена-
тото претпријатие во иднина се проширува и со: 
продажба на емајлирани садови, производи од пор-
целан и стакло, поцинковани и алумински произ-
води и производи од пластична материја. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф& 
бр. 415/65. (877) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека регистарот на стопанските организации на 
16. IV. 1965 година под рег. број 187/55, книга I е 
запишано следното: Продавницата во Битола на 
Фабриката „Горѓи Наумов" од Битола престанува 
со својата работа и се брише од регистарот на сто-
панските организации. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 87/65. (804) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 603, страна 427, книга П е запишано 
следното: Се брише од регистарот' на претпријати-
јата и дуќаните Продавницата во Скопје, улица 
„Борис Кидрич" број 68 на „Владо Багат" — Задар, 
согласно со одлуката на Работничкиот совет број 
13/1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Фи 
бр. 401/65. (878) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека регистарот на стопанските организации на 
26. IV. 1965 година под рег. број 11/57, книга I е 
запишано следното: Самостојниот занаетчиски вол-
новлачарски дуќан „Илинден" од Битола преста-
на со својата работа и се брише од регистарот на 
стопанските организации, поради припојување кон 
Трговското претпријатие „Разнопромет" од Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 95/65. (805) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. V. 1965 година под рег. број 12/59. книга I е за-
пишано следното: Занаетчиското претпријатие „Ме-
ханика" од село Новаци престанува со својата ра-
бота и се брише од регистарот на стопанските ор-
ганизации, поради припојување кон Земјоделската 
задруга „Прогрес" од село Добромири. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 126/65. (803) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 101, страна 285 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Сервисот за ПТТ услуги во Скопје на Прет-
пријатието за ПТТ сообраќај — Скопје, согласно со 
одлуката на работничкиот совет од одржаното 13 
редовно заседание на ден. 6. V. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 383/65. (879) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 42, страна 842, книга Ш е запишано 
следното: Досегашниот в. д. главен директор на 
Претпријатието за снабдување на земјоделието „Аг-
роснабдител" од Скопје, Ефтим Гашев, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За главен директор на претпријатието е назна-
чен Мешковски Наќо. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува со старите реги-
стрирани потписници и тоа: Ангел Крепиев, дирек-
тор на стопанско-сметководниот сектор, Манушев 
Боро, директор на П сектор, Чадиковски Лазо, ди-
ректор на Ш сектор, Илиќ Добривоје, раководител 
на ЕДЕ увоз извоз во I сектор, Хаџитомов Иван, 
Јован Стефановски, пом. главен директор, Зорица 
Ефремов а, раководител на машинското книговод-
ство, и Славка Крагуј евиќ, раководител на I сектор, 
сметано од 17. VI. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 387/65. (880) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 205, страна 689, книга Ш е запишано 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 798, страна 701, книга Ш е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Градилиштето во Скопје на Гра-
дежното претпријатие „Техника" од Тузла, согласно 
со одлуката на работничкиот совет од 12. Ш. 1965 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 405/65. (881) 

Окружниот стопански суд пз Скопје оЗјасуза 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
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под рег. број 107, страна 299, е запишано следното: 
Седиштето на Претставништвото во Скопје на Прет-
пријатието „Рапид" — Белград се преместува во 
Скопје од улица „Петар Драпшин" бр. 21 на улица 
„256" (осми колосек), согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет од 28. IV. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 354/65. (882) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 103, страна 291, книга I е запишано 
следното: На место Методија Греков, досегашен ра-
ководител на Продавницата во Скопје на улица 
„Ѓуро Салај" број 3 на Претпријатието за промет со 
текстилна стока на големо „Трготекстил" од Скопје, 
е назначен за раководител Крстевски Петар Че-
домир, кој нема да биде потписник, сметано од 
18. П. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 110/65. (906) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег, број 103, страна 291, книга I е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Продавни-
цата во Скопје на улица „Иво Рибар Лола" бр. 22 
на Претпријатието за промет со текстилни стоки на 
големо „Трготекстил" — Скопје, Димитар Георги-
евски, е разрешен од должност. За раководител на 
продавницата е назначен Димитровски Крсто Или-
ја, кој нема да биде потписник, сметано од 18. П. 1965 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 111/65. (907) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 277, страна 1099, книга I е запишано 
следното: Согласно со одлуката број 725 од 14. VI. 

1965 година на Советот на колективот на Комунал-
ната установа — Кратово е одобрено конституиса-
њето на Градежното занаетчиско услужно претпри-
јатие „9 мај" — Кратово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 420/65. (917) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 193, страна 563, е запишано следното: 
Согласно со одлуката на работничкиот совет на 
Претпријатието за производство на јоргани, душеци, 
волновлачарство и домашна радиност „Брокат" — 
Куманово број 202 од 5. VI. 1965 година фирмата на 
претпријатието се менува и гласи: Стопанско прет-
пријатие за конфекција на постелина „Брокат" — 
Куманово. 

Со горецитираната одлука и дејноста на споме-
натото претпријатие во иднина е: производство и 
услуги на јоргани, душеци, тапетарство, чаршафи, 
перници, домашна ракотворба и друга постелина за 
домаќинствата. 

Покрај досегашниот потписник директорот Крс-
то Пу тански, претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува и новоназначениот потпис-
ник Крстевски Стојан Душан, книговодцтел, сме-
тано од 14. VI. 1965 година, во границите на овлас-
тувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 378/65. (885) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 441, страна 615, е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кавадарци број 2132 од 30. Ш. 1965 година 
фирмата на Занаетчискиот дуќан „Иднина" од село 
Конопиште во иднина се менува и ќе гласи: Произ-
водно услужно претпријатие „Иднина" од село Ко-
нопиште. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 417/65. (958) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег број 690, страна 1081, книга П е запишано 
следното: Досегашниот в. д. директор на Комунал-
ното претпријатие за градска чистота — Скопје, 
Цветко Таневски, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен К и -
рил Чавдар, кој ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето, сметано 
од 1. VП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и 
бр. 427/65. (966) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 672, страна 961 е запишано следното: 
Досегашниот в. д. директор на Трговското претпри-
јатие за увоз-извоз „Кооператива" — Скопје, Џаџу 
Димитрије Гога, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен Мар-
ковски Б л а ж е Митре. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува со старите регис-
трирани потписници и тоа: Еленовски Александар 
Лазар, секретар — правен референт, Цубалевски 
Лазар Стрезо, раководител на стопанско-сметковод-
ниот сектор, Стојиковска Диме Златка, ш е ф на смет-
ководството, и Марковски Иван, заменик директор, 
сметано од 2. VЛ. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и 
бр. 430/65. (968) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 200, страна 551 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Индустриското претпри-
јатие за преработка на кожи „Шар" — Тетово Пет-
ровски Перо, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
Петрушевски Драги. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува со новоназначе-
нпот потписник Китановски Андре, ш е ф на смет-
ководството, сметано од 25. П. 1965 година во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 141/65. (908) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 178, страна 508 е запишано следното* 
На досегашните потписници на Индустриското сто-
ларско претпријатие „Димче Еребица" — Куманово 
и тоа: Киро Петровски, директор, и Миле Петров-
ски, технички директор, им престанува правото за 
потпишување, бидејќи се разрешени од должност 

За директор на претпријатието е назначен Мио-
драг Б. Петровски. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува со новоназначе-
нмот потписник ДИМКОВСКИ С. Милорад, технички 
директор, и стариот регистриран потписник Арсов-
ски М. Страшко, шеф на сметководството, сметано 
од 13. V. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 294/65. (973; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот за претпријатијата и дуќаните 
под рег, број 860, страна 1183, книга IV е запишано 
следното: Досегашниот потписник на „Народна тех-
ника" — трговско претпријатие на големо и мало 
— Скопје, Никола Тодоров Сотировски, в. д. дирек-
тор, е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 
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За директор на претпријатието е назначен Гор-
ги Поп Ѓорѓиевски. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува со новоназмаче-
ниот потписник Факиќ Мусо, службеник, сметано 
од 15. VI. 1965 година, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 382/65. (995) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 301, страна 1237, книга I е запишано 
следното: Фирмата на Претпријатието за превоз 
на патници и стоки „Попова Шапка" — Тетово, со-
гласно со одлуката на р а б о т н и ч к а совет број 407 
од 21. VП. 1.965 година во иднина се менува и ќе 
гласи. Туристичка жичара „Попова Шапка" — Те-
тово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и 
бр. 741/65. (1014) 

Окружниот стопански суд во Скопје објагнува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 8, страна 23 е запишано следното: Со-
гласно со одлуката на работничкиот совет број 407 
1046 од 17. V. 1965 година дејноста на Градежното 
претпријатие „Козјак" — Куманово во иднина се 
проширува и со: градежни работи за висока и ниска 
градба и производство на тули и ќерамиди. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 471/65. (1014) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 621, страна 581 е запишано следното: 
Согласно со одлуката на работничкиот совет од 22. 
VII. 1965 година на Лозаро-овоштарското претпри-
јатие „Четири патишта"" од село Сопиште, Скопска 
околија, фирмата на претпријатието во иднина с^ 
менува и ќе гласи: Земјоделско стопанство „Четири 
патишта" од село Сопиште. 

Со ^рецитираната одлука е извршена промена 
на дејноста и во иднина е: 

— производство на грозје, овошни плодови и 
преработка на грозје и овошје; 

— сточарство и преработка на сточни произ-
води; 

— производство на пол ед ел ски производи; 
— производство на градинарски култури; 
— трговска дејност со продажба на сопствени 

производи и тие врзани со сопственото производ-
ство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 438/65. (1045) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 188, страна 943, книга Ш е запишано 
следното: Покрај досегашните потписници на „Ма-
котекс" — увоз-извоз од Скопје и тоа: Владо Да-
нев Стаменков, генерален директор, Владо Нико-
ловски, помошник шеф на IV економска единица, 
Сотировски Миланов Илија, заменик генерален ди-
ректор, Мари Ја Тодор Петрова, ш е ф на сметковод-
ството, Перо Адамовски, Васил Георгиев Вацев, 
Татјана Михаилова, Александар Живков Стаматов-
ски, Перовиќ Лазар, Тодоровски Драгољуб, Јаки-
мовски Ангеле и Јакшиќ Горѓи, претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува и Апосто-
лов Христо Киро, пом генерален директор, сметано 
од 29. VП 1965 година, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и 
бр. 482/65. (1046) 

Хемиско-електреметадургишкиот комбинат „Југо-
хром" — село Јегуновце број 03-1200/58 од 15. VП. 
1363 година дејноста на споменатиот комбинат во 
иднина се проширува и со: производство на карбид 
и цијанамид и со вршење на услуги од машински 
и електрокарактер на правни и физички лица над-
вор од комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и 
бр. 490/65. (1048) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. VП. 1965 година под рег. број 190/55, книга I е 
запишано следното: Погонот П Вардар од Скопје на 
Фабриката за конзерви „Пелагонија" од Битола 
престана со својата работа и се брише од региста-
рот на стопанските организации кој го води овој 
суд. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 174/65. (1071) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. VП. 1965 година под рег. број 3/57, книга Ш е 
запишано следното: на Ази Коруми досегашен пот-
писник на Задругата „Прогрес" — Дебар, му пре-
станува правото за потпишување. На негово место се 
назначува Неби Јани, управник, кој ќе ја потпи-
шува задругата заедно со останатите потписници и 
тоа: Дамаил Мусли, ш е ф на сметководството, Владо 
Поповски, шеф на комерцијално и Синан Фишта. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 145/65. (1073) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. "УП. 1965 година под рег. број 7/61, книга I е 
запишано следното: На Никодиновски Темелко, до-
сегашен раководител на Откупната станица во Ко-
чани на Претпријатието за промет со кожи и волна 
„Црна Река" од Битола, му престанува правото за 
потпишување. На негово место е назначен за рако-
водител на Откупната станица, Ангелевски Бранко, 
кој ќе ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ф и 
бр. 175Ѓ85. (1074) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2. УП. 1965 година под рег. број 31/55, книга Ш е 
запишано следното: Му престанува овластувањето 
на лицето Блаже Стевчески, досегашен директор)..** 
потписник на Претпријатието за езерски сообраќај 
„Билјана" во Охрид. На негово место се овластува 
лицето Славе Наумов Петровски, директор, КОЈ е 
овластен да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 163/65. (1075) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 174, страна 457 е запишано следното: 
Согласно со одлуката на работничкиот совет на 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. УП. 1965 година под рег. број 16/63, книга I е 
запишано следното: Му престанува овластувањето 
на лицето ИлVIја Боцевски за потпишување на прет-
пријатието. На негово место се овластува лицето 
Ефтимовски Благоја, в. д. директор и потписник на 
Дистрибутивчо-произѕодниот погон во Прилеп на 
„Електро Македонија" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 173/65. (1076; 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. УП. 1965 година под рег. број 3/59, книга П е 
запишано следното: Досегашните потписници на Фи-
лијалата „Жито Македонија" во Прилеп Боро Та-
ра нашоски и Б л а ж е Андоновски се разрешени - од 
должност. За потписници на филијалата се назна-
чени и тоа: Божидар Герамитчиоски, раководител 
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на комерцијалниот сектор, и Азмановски Благоја, 
ро ководител на стопанско сметководниот сектор, 
в ЈИ покрај досегашниот потписник Коце Богески, 
ке ја потпишуваат филијалата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ф и 
бр. 149/65. (1077) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1. УП. 1965 година под рег. број 18/61, книга I е 
запишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Б л а ж е Петрески, досегашен в. 
д. директор и потписник на Молеро-фарбарската за-
друга „Хигиена" од Прилеп. На негово место се 
овластува лицето Димче Маркоски, директор, кој 
задругата ќе ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 162/65. (1078) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. УП. 1965 година под рег. број 2/60, книга П е 
запишано следното: Хајдар Јусуф, досегашен ра-
ководител на Продавницата број 2 во Струга на 
Трговското претпријатие „Снабдител" од Струга, е 
разрешен од должност. За раководител на продав-
ницата е назначен Рафтоски Јован. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 169/65. (1079) 

за домашни и странски туристи и пружање на сите 
угостителски, туристички и др. услуги потребни на 
туристите што престојуваат во овие објекти. 

Проширувањето на дејноста е извршено на ос-
нова заклучокот од Централниот работнички совет 
на работната организација „Путник" од Београд 
број 14469 од 12. V. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 140/65. (1085) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските ^организации на 
29. УП. 1965 година под рег. б р о ј ' 1/62, книга I е 
запишано следното: Врз основа на решението на Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија — Бе-
оград, стр. пов. бр. 335-22/65 од 29. Ш. 1965 година 
се проширува дејноста на Трговското претпријатие 
на големо за промет со индустриски стоки „Нова 
трговија" од Битола, уште со: увоз-извоз на сите 
видови стоки на малограничен промет со Грција. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 172/65. (1086) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. УП. 1965 година под рег. број 190/55, книга I е 
запишано следното: Внатрешната организациона 
единица на прехранбениот индустриски комбинат 
со ладилник „Вардар" од Скопје — погон II „Вар-
дар" се припојува кон Фабриката за конзерви „Пе-
лагонија" од Битола. 

Припојувањето е извршено врз основа одлуката 
на работничкиот совет на ПИК со ладилник „Вар-
дар" од Скопје бр. 4588 од 15. УП. 1965 година и 
заклучокот на работничкиот совет на Фабриката за 
конзерви „Пелагонија" од Битола од 7. УП. 1965 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 168/65. (1080) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. УП. 1965 година под рег. број 8/63, книга I е 
запишано следното: Се менува фирмата на Продав-
ницата во Битола на Комбинатот за чевли и гу-
мени производи „Водно" од Скопје и ќе гласи: 
Продавница за чевли „Рефлекс" во Битола на Тр-
говското претпријатие за промет со чевли „Рефлекс" 
од Београд. 

Продавницата ке ја потпишува Козлица Дра-
гомир, комерцијален директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 152/65. (1084) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. УП. 1965 година под рег. број 10/64, книга I е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата во Битола на Југословенско туристичкото 
и автобуско претпријатие „Путник" од Белград, 
уште со: 

— изнајмување на сопствени и туѓи превозни 
средства — без возач на домашни и странски пат-
ници и туристи — такси служба со и без возач; 

— организирање изработка на сувенири и сит-
на стока за спомен, како и организирање изработ-
ката на овие предмети по домовите; 

- — продажба на марки, грамофонски плочи, ту-
тунски преработки, домашни и странски пијалоци 
и фотоматеријали; 

— изградба и организација на туристички об-
јекти со или без учество на странски инвестиции 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. УП. 1965 година под рег. број 21/62, книга П е 
гѕапишако следното: Се менува фирмата на Про-
давницата во Кичево на Комбинатот за чевли „Вод-
но" од Скопје и ќе гласи: Продавница за чевли 
„Рефлекс" во Кичево на Комбинатот за чевли „Ре-
флекс" од Београд. 

Продавницата ќе ја потпишува Козлица Дра-
гомир, комерцијален директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 156/65. (1087) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
А4. УП. 1965 година под рег. број 16/63, книга П е 
запишано следното: Се менува фирмата на Продав-
ницата во Охрид на Комбинатот за чевли и гумени 
производи „Водно" од Скопје и ќе гласи: Продав-
ница за чевли „Рефлекс" во Охрид на Трговското 
претпријатие за промет со чевли „Рефлекс" од Бе -
оград. 

Продавницата ќе ја потпишува Козлица Драго-
мир, комерцијален директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 151/65. (1088) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. УП. 1965 година под рег. број 25/60, книга П е 
запишано следното: Се менува фирмата на Метало-
преработувачкото претпријатие „Херој Тоза Драго-
виќ" од Охрид и ќе гласи: Фабрика за авто делови 
и алати „Херој Тоза Драговиќ" — Охрид. 

Се проширува дејноста на Фабриката за авто 
делови и алати „Херој Тоза Драговиќ" — Охрид, 
уште со производство на авто делови и алати. 

Промената на фирмата и дејноста е извршена 
врз основа на одлуката на работничкиот совет на 
Претпријатието „Херој Тоза Драговиќ" од Охрид, 
од 11. VI. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр, 170/65. (1089) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. УП. 1965 година под рег. број 3/64, книга Ш е 
запишано следното: Се проширува дејноста на По-
словницата во Охрид на Југословенско туристичко-
то и автобуско претпријатие „Путник" од Београд 
уште со: 

— изнајмување сопствени и туѓи превозни сред-
ства со и без возач на домашни и странски патници 
и туристи — такси служба со и без возач; 
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— организирање изработка на сувенири и ситна 
стока за спомен, како и организирање изработка на 
свие производи по домовите; 

— продажба на марки, грамафонски плочи, пре-
работки од тутун, домашни и странски пијалоци и 
фотоматеријали, и 

— изградба и организација на туристички об-
јекти со или без учество на странски инвестиции 
за домашни и странски туристи и пружање на сите 
угостителски, туристички и други услуги потребни 
за туристите што престојуваат во тие објекти. 

Проширувањето на дејноста е извршено врз ос-
нова на заклучокот од Централниот работнички со-
вет на работната организација „Путник" — Београд 
бр. 14469 од 12. V. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
141/65. (1090) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
511/65. (1110) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 469, страна 805, книга I е запишано 
следното: На Лозаро-овоштарското претпријатие 
.Ликвеш" — Кавадарци е одобрено конституисање-
'10, согласно одлуката на Работничкиот совет на 
претпријатието број 02-905 од 22. УП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
480/65. (1112) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. УП. 1965 година под рег. број 14/55, книга Ш е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Зем-
јоделската задруга „Насте Настески" од село Требе-
ншнта, уште со: печење на вар — варница. 

Проширувањето на дејноста е извршено врз ос-
нова на записникот од задружниот совет на задру-
гата бр. 78 од 5. VI. 1965 година и согласното на 
Општинското собрание Струга бр 09-5320/1 од 3. VI 
1965 година. к 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 136/65. (1091) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
I'Од рег. број 12, страна 25 е запишано следното* Се 
брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните 
Земјоделскиот комбинат „Тиквеш" — Кавадарци, 
бидејќи согласно со одлуката на работничкиот совет 
на комибнатот број 02-891/1 од 17 УП. 1965 година 
се поделува на две претпријатија и тоа: Лозарс-
ки царско претпријатие „Тиквеш" — Кавадарци и 
земјоделско стопанство „Сопотско Поле" — е. Со-
нет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
4ој/65. (1114*1 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. УП. 1965 година под рег. број 26/62, книга I е 
запишано следното: Се менува фирмата на Про-
давницата во Прилеп: на Комбинатот за чевли и 
гумени производи „Водно" од Скопје и ќе гласи: 
Продавница за чевли „Рефлекс" во Прилеп на Тр-
говското претпријатие за промет со чевли „Рефлекс 1 

од Београд. 
Продавницата ќе ја потпишува Козлица Драго-

мир, комерцијален директор. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр, 

154/65. (1092) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 454, страна 1260 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Продавницата во Скоп-
је на улица „Маршал Тито" бр. 27 на „Искра" — 
товарна за електроник© ин фино механико — Крањ, 
Тодоровски Љубомир, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За раководител на продавницата е назначен 
Трајковиќ Томислав, кој ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на вложувањето, 
сметано од 3. УП 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
431/65. (1121) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. УП. 1965 година под рег. број 8/63, книга I е за-
пишано следното; Се менува фирмата на Продав-
ницата во Битола на Комбинатот за чевли „Водно" 
од Скопје и ќе гласи: Продавница зѕГчевли „Ре-
флекс" во Ресен на Трговското претпријатие за 
промет со чевли „Рефлекс" од Београд. 

Продавницата ќе ја потпишува Драгомир Коз-
лица, комерцијален директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 
153/65. (1093) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 323, страна 1485 е запишано следното: 
На Претпријатието за промет, снабдување и индус-
триска кланица со ладилник „Горни Полог" — Гос-
тивар е одобрено конституисањето на ден 14. VI. 1965 
година, согласно одлуката на Работничкиот совет 
на претпријатието броз 02-1088 од 15. УП. 1965 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
521/65. (1107) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 230. страна 637 е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Фабриката за метален 
намештај „Браќа Кошулчеви" — Титов Велес. Ва-
рошлиев Љубомир, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За нов потписник на Фабриката е назначен Ну-
СЈЈС Томас, технички директор. Тој фабриката ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува со старите ре-
гистрирани потписници и тоа: Шескокалов Ристо, 
ш е ф на сметководството Ѓорѓиев Тихомир, дирек-
тор, и Ѓорѓиев Јован Никола, ш е ф на производство-
то, сметано од 17. УШ. 1965 година, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
514/65. (1123) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 258, страна 955, книга I е запишано 
следното: На Тзгристичкото претпријатие „Глобус" 
- Куманово е одобрено конституисањето на 11. V. 
1965 година, согласно одлуката на Работничкиот со-
вет на претпријатието број 228 од 17. УШ. 1905 го-
дина. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 278, страна 809 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Занаетчиското претпријатие за сода-вода, без-
алкохолни пијалоци, мраз, слаткарски производи и 
печиво — ,.4 јули" — Титов Велес, согласно со од-
луките на работничките совети и тоа: бр. 115 од 10. 
VI. 1965 година на „4 јули" — Титов Велес и број 
П1 од 10. VI. 1965 година на „Винар" — Титов Ве-
лес, со кои Занаетчиското претпријатие за сода-вода, 
безалкохолни пијалоци, мраз, слаткарски производи 
и печиво „4 јули" — Титов Велес се припојува кон 
Производното претпријатие за промет со алкохолни 
пијалоци „Винар" — 'Гитов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
477/65. ' (Н24» 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на рретпрпј ати јата и дуќаните 
под рег. број 203, страна 543 е запишано следното: 
Согласно со одлуката на работничкиот совет на З а -
наетчиското претпријатие за сода-вода, безалкохол-
ни пијалоци, мраз, слаткарски производи и печиво 
„4 јули" — Титов Велес број 115 од 10. VI. 1965 го-
дина и одлуката на работничкиот совет на Произ-
водното претпријатие за промет со алкохолни пија-
лоци „Винар" — Титов Велес број 111 од 10. VI. 
1965 година кон производното претпријатие за про-
мет со алкохолни пијалоци „Винар" — Титов Велес 
се припојува Занаетчиското претпријатие за сода-
вода, безалкохолни пијалоци, мраз, слаткарски про-
изводи и печиво „4 јули" -т- Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
478/65. (1125) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 176, страна 475 е запишано следното: 
Дејноста на Трговското претпријатие на големо и 
мало за отпадоци, тежински промет, со сите видови 
фелерични стоки и комисион „Универзал" — Тето-
во во иднина се проширува и со: промет со сите ви-
дови половни моторни возила, согласно со одлуката 
на работничкиот совет број 1458 од 17. VIII. 1965 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
549/65. (1165) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 232, страна 1437 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Продавницата во село Теарце на Трговското 
претпријатие за промет со мешовито-индустриски 
стоки на мало и селскостопански производи на мало 
и големо „Бистрица" од село Теарце, согласно со од-

луката на работничкиот совет број 945 од 13. V. 1965 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
527/65. (1166) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 90, страна 229 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Рабонтичката менза во Титов Велес на Произ-
водното услужно претпријатие „Тапетар" Титов Ве-
лес, согласно со одлуката на работничкиот совет 
број 1222 од 24. УШ. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
500/65. (1126) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 450, страна 675, книга П е запишано 
следното: Согласно со одлуката на Управниот одбор 
на Комуналната банка — Богданци број 15/Ш—I 
од 31. V. 1965 година и одлуката на Комуналната 
банка — Гевгелија број 31/65 од 20. УП. 1965 година 
кон Комуналната банка Гевгелија се припојува Ко-
муналната банка — Богданци. 

Со припојувањето Комуналната банка во Бог-
данци се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. број 455, страна 729, книга П. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
525/65. (1168) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег .број 468, страна 801, книга I е запишано 
следното: Покрај досегашниот потписник на Земјо-
делското стопанство ,.Сопотско Поле" од село Со-
пот, в. д. директорот Ристо Георгиев, стопанството 
ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и 
вовоназначените потписници и тоа: Стефан Иванов, 
агроном, и Ристо Ташев, книговодител, сметано од 
3. IX. 1965 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
538/65. (1157) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 8, страна 23 е запишано следното: Со-
гласно со одлуката на работничкиот совет на Гра-
дежното претпријатие „Козјак" — Куманово број 
1686 од 7. УШ. 1965 година Градежното претприја-
тие „Козјак" — куманово во иднина ќе врши и спо-
редна дејност производство на бетонски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
530/65. (1174) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 664, страна 913, книга П е запишано 
следното: Шумското стопанство „Караџица" — Скоп-
је е конституисано на ден 14. VI. 1965 година соглас-
но со записникот бр. 834 од 19. VI. 196(5 година на 
работничкиот совет на истото. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
557/65. (Ц78) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 690, страна 1081, книга П е запишано 
следното: Покрај досегашниот потписник на Кому-
налното претпријатие за градска чистота — Скопје, 
директорот Кирил Чавдар, претпријатието ќе го пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и новона-
значените потписници и тоа: Тодоровски Неделко То-
дор, ш е ф на сметководството, Јанковски Благоја, 
пом. директор, и Терзиовски Ламбро Живко, еконо-
мист, сметано од 8. IX. 1965 година, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
551/65. (1163) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. Г\ -чј 608, страна 431 е запишано следното: 
Согласно со одлуката на работничкиот совет на 
„Електросрбија" — Белград, дејноста на претстав-
ништвото во Скопје на улица „Орце Николов" број 
140 на „Електросрбија" — Белград се менува и во 
иднина ќе гласи: продажба на сите производи на 
претпријатието, прибавување услужни работи за 
сметка на претпријатието, сервис и одржување на 
сите производи од сопствено производство за по-
драчјето на СР Македонија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
4.59/65. (1271) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2. IX. 1965 година под рег. број 67/55, книга П е за-
пишано следното: На досегашниот потписник на 
Претпријатието за производство на цигли „Победа" 
од Прилеп, Врцкоска Јаглика, в. д. директор, и пре-
станува правото за потпишување. 

За нов потписник на Претпријатието е назначен 
Илиевски Г. Благоја, директор, кој претпријатието 
ќ^ го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
206/65. (1287) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4, IX. 1965 година под рег. број 5/59, книга П е за-
пишано следното: На досегашниот потписник на 
Претпријатието за производство на готова облека 
„Солидарност" од Прилеп, Чупаркоски Василе, в. д. 
директор, му престанува правото за потпишување. 



11 мај 1966 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ Бр. 13 — Стр. 159 

За кови потписници на претпријатието се на-
значени следните лица: Герамитчиоски Божидар, в. 
д. директор, и Гркоски Горѓи, секретар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
207/65. (1283) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот та стопанските организации на 
22. IX. 1965 година под рег. број 2/59, книга IV -
запишано следното: На досегашниот потписник на 
Детскиот млечен ресторан од затворен тип во Ре-
сен, Трајан Ставревски, секретар, му престанува 
правото за потпишување. 

За нов потписник се назначува Никола Наумов-
ски, секретар, кој ресторанот ќе го потпишува, ЕО 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
218/65. (1290; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бро.1 22, страна 51 е запишано следното* 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
нтс Продавницата број 2 во село Рудник на Земјо-
делската задруга „Напредок" од село Иванковцу, 
согласно со одлуката на Задружниот совет број 
546/1 од 31 УШ. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
536/65. (1198) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 232, страна 1437, книга I е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Продавницата во село Теарце на 
Трговското претпријатие за промет со мешовито-
индустриски стоки на мало и селскостопански про-
изводи на мало и големо „Бистрица" од село Те-
арце, а согласно со одлуката на работничкиот совет 
број 945 од 13. V. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
526/65. (1204) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 528, страна 1539, книга I е запишано 
следното: Дејноста на Водната заедница „Полог" — 
Тетово во иднина се проширува и со: изработка на 
бетонски производи (плочи и цевки) за сопствени 
потреби и потреби на трети лица; вршење услуги 
со машински парк за сопствени потреби и потреби 
на трети лица, согласно со одлуката на работнич-
киот совет на истата број 01-664/ од 7. IX. 1965 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
562/65. (1206) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на задругите на ден 31. ХП. 1964 
година, страна 92, реден број 14, е запишан под 
фирма: Транспортен погон број 1, со седиште во 
село Бучиште. Предмет на работењето на погонот е: 
вршење на јавен превоз на стоки во слободниот па-

тен сообраќај на корисниците од подрачјето на Оп-
штината Пробиштип со свои моторни возила. 

Основач на погонот е Општата земјоделска за-
друга „Ванчо Трајков" од Пробиштип. 

Погонот ќе го потпишува и претставува управ-
никот на задругата Ангел Василевски. 

Основањето на погонот е запишано во региста-
рот врз основа на решението на Собранието на оп-
штината Пробиштип број 04-2269/1 од 26. IX .1964 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 171/64. (472) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под"рег. број 666, страна 925 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Деловната единица — трговска мрежа во 
Скопје, улица „Романија", со посебна чековна смет-
ка при банката на Комбинатот за чевли и гумени 
производи „Водно" — Скопје, согласно со заклучо-
кот на работничкиот совет на комбинатот од 8. П. 
1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
569/65. (1191) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. број 4, страна 
7, е запишан под фирма: Земјоделска задруга „Ба-
буна" од село Богомила — Самостоен погон за на-
воднување во село Богомила. Предмет на работе-
њето на погонот е: да врши дотур на вода во сите 
правци во деловното подрачје на задругата. 

Погонот е основан од Задружниот совет на Зем-
јоделската задруга „Бабуна" од село Богомила, со 
одлука број 01-988 од 25. VI. 1965 година. 

Раководител на погонот е Анастасовски Митрев 
Борис. 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува задругата, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 418/65. (998) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 44, 
страна 173 е запишано следното: Согласно со одлу-
ката на ликвидаторот на Земјоделското стопанство 
„Тафталиџе" од Скопје, под редовна ликвидација, 
број 71 од 25. IV. 1965 година, одлуката на Задруж-
ниот совет на Земјоделската задруга „Прогрес" — 
Горче Петров и спогодбата помеѓу задругата и лик-
видаторот кон Земјоделската задруга „Прогрес" од 
Горче Петров се припојува Земјоделското стопан-
ство „ТафталрЈџе" — Скопје, под редовна ликви-
дација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 362/65. (778) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 922, 
страна 391, книга IV е запишана под назив: Гра-
дежно-занаетчиска услужна задруга „Водне" — 
Скопје. Предмет на работењето на задругата е: сите 
врсти на зидарски работи. 

Задругата е основана од основачите: Младенов-
ски Б. Душан, Костовски А. Бранко, Михаил М. 
Јанков, Костур П. Душан, Миленков Михајло, Си-
моновски С. Ефтимија, Пешев Ефрен, Ангелковски 
Љ. Богдан, Перикли Н. Зиковски и Леши П. Вилхен 
на основачкото собрание од 5. ХП. 1965 година. 

Градежно-занаетчиската услужна задруга „Вод-
но" — Скопје ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Младеновиќ Чеде Светомир, в. д. ди-
ректор, и Костов А. Митко, претседател на Задруж-
ниот совет, набавувач и комерцијалист. 

Членови на привремениот управен одбор се: 
Младеновски Б. Душан, Костовски Бранко, Петков-
ски Методија, Костов Димо и Костиќ Стаменко. 
Претседател на управниот одбор е Петковски Мето-
дија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 706/65. (1457) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 25. V. 1965 го-
дина под рег. број 1/59, книга I е запишано следното: 
Земјоделската задруга „Црна Река" од село Чар-
лија престанува со својата работа и се брише од 
регистарот на задругите, поради припојување кон 
Земјоделската цадруга „Гоце Делчев" од село Буда-
ково и Трап. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 117/65. (802) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 54, 
страна 181 е запишано следното: Согласно со заклу-
чокот на Задружниот совет на Земјоделските за-
други „Дудица" — село Конопиште и „ К а в а д а р ц и 
грозд" — Кавадарци број 6 од 8. I. 1965 година кон 
Земјоделската задруга „ К а в а д а р ц и грозд" — К а -
вадарци се припојува Земјоделската задруга „Ду-
дица" •— од село Конопиште. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 312/65. (825) 

27. V. 1965 година и Земјоделската задруга „Илин-
ден" од село Дреново. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 413/65. (856) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 29, 
страна 469, книга I е запишано следното: Согласно 
со записникот од одржаниот состанок на З а д р у ж -
ниот совет на Земјоделската задруга „Слободан Пе-
новски" од село Вруток, Гостиварско, број 175 од 
17. VI. 1965 година досегашниот управен одбор на 
споменатата задруга е сменет и за членови на но-
виот управен одбор се избрани следните лица: Ла-
заревски Новев Живко, претседател на управниот 
одбор, Нуредини Сефера Куртиш, Костовски Мак-
сима Костадин, Бедети Демира Мерсул, Џемаили 
Хамита Акиф, Браими Ибраими Мегдин, Столески 
Јаков Милош. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 403/65. (848) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 40, 
страна 125 е запишано следното: Согласно со одлу-
ките на задружните совети на земјоделските задру-
ги „Илинден" од селго Дреново број 425 од 28. V. 1965 
година и „Гоце Делчев" од село Возарци број 452 
од 27. V. 1965 година и економската анализа на 
Земјоделската задруга „Гоце Делчев" од село Возар-
ци кон Земјоделската задруга „Гоце Делчев" село 
Возарци се припојува Земјоделската задруга „Илин-
ден" од село Дреново. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 412/65. (855) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 49, 
страна 161 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Илин-
ден" од село Дреново, бидејќи се припојува кон Зем-
јоделската задруга „Гоце Делчев" село Возарци, 
согласно со одлуките на задружните совети на 
Земјоделската задруга „Гоце Делчев" број 452 од 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 35, 
страна 105 е запишано следното: Се брише од регис-
тарот на задругите Земјоделската задруга „Дудица" 
од село Конопиште, бидејќи со заклучокот на Зем-
јоделската задруга „Дудица" од село Конопиште и 
„Кавадарци грозд" — Кавадарци на задружниот 
совет број 6 од 8. I. 1965 година е припоена кон 
Земјоделската задруга „ К а в а д а р ц и грозд" •— К а -
вадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 313/65. (826) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 94, 
страна 379 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Маврово 
број 04—4481/59 од 15. П. 1960 година дејноста на 
Земјоделската задруга „Единство" од село Скудри-
ње во иднина се проширува и со: продажба на се-
какви врсти таксени марки и вредносници на те-
риторијата на општината Маврово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 356/65. (886) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 63, 
страна 217 е запишано следното: Досегашниот в.д. 
управник на Земјоделската задруга „Слога" — Гев-
гелија, Горѓе М. Стамов, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

З а управник на задругата е назначен Димитар 
Г. Чурлинов. Тој задругата ќе ја потпишува, за -
должува и раздолжува со старите регистрирани 
потписници и тоа: Тодор Дагалев, референт по про-
дажба, Мирчевски Т. Ристо, ш е ф на сметководство-
то, и Андон Лазарев Брзилов, комерцијалист, сме-
тано од 19. V. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и 
бр. 310/65. ' (846) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 93, 
страна 337 е запишано следното: Покрај досегаш-
ните потписници на Земјоделската задруга „Един-
ство" — Титов Велес и тоа: Васил Андреев Кулаков, 
управник на задругата, Борис Бошков, раководител 
на откуп, и Благој Лутков, службеник, задругата ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува и новона-
значениот потписник Китановски Лазов Петре, ш е ф 
на сметководството, сметано од 19. VI. 1965 година, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 258/65. (999) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 71, 
страна 283 е запишано следното: Досегашниот пот-
писник на Земјоделската задруга „Вардар" од село 
Брвеница, Евгениевски Васил, ш е ф на сметковод-
ството, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен Стево 
Аврамовска ш е ф на сметководството. Тој задругата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со ста-
риот регистриран потписник Светислав Ивановски, 
в. д. управник, сметано од 13. УШ. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 506/65. (Ц27) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Воена книшка издадена од Воен отсек — К а -
вадарци на име Лазар Стефанов Илов, е. Ваташа, 
Кавадарци. (2654) 

Кариран чек бр. АД 391444 сопственост на Сто-
л а р с к о м производно претпријатие „Просперитет" 
— Скопје (2675) 

Воена книшка на име Љ а т и ф Керими, ул. ,Д40" 
бр. 74, Скопје. (2606) 

Работна книшка на име Илија Грков, ул. „Ди-
митар Влахов" бр. 172, Т. Велес. (556) 

Здравствена легитимација бр. 3666, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Меџит Османи, е. Равен, 
Гостивар. (557) 

Здравствена легитимација издадена од К З С О 
— Гостивар на име Сеадет Муарема Салиу, ул. „18 
ноември" бр. 114, Гостивар. (558) 

Здравствена легитимација бр. 15992, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Лилјана Грковска, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 108, Тетово. (559) 

Возачка дозвола издадена од СУП — Мостар, 
на име Цветко Арсовски, е. Железна Река, Гости-
вар. (560) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милица Р. Спасовска, Скопје, 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО ---
Скопје на Џафер Џемаил, Скопје. (562)" 
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Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Живко Трајковски, Скопје. (563) 

Индекс бр. 3678, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Соња Арсова, н. Водно, 
Скопје. (564) 

Здравствена легитимација бр. 245121, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Фана Костенчева, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Асим Хамзиќ, Скопје. (566) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Богоја Китанов, Скопје. (567) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубе Јовановски, Скопје. (568) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мамут Рамадани, Скопје (570) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Драгица Царевска, е. Буково, Би-
тола. (685) 

Здравствена легитимација бр. 70188, издадена од 
ЗОО — Битола на име Нацко Стојановски, е. Дол-
но Егри, Битола. (686) 

Здравствени легитимации на име Ангелина и 
Драги Левајкови, Скопје. (570) 

Воена буквица на име Горѓи Арсов, ул. „Диме 
Атанасов" бр. 36, Кавадарци. (687) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Параскева Митревска, ул. „Даме 
Груев" бр. 159, Битола. (688) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Пецо Р. Трајковски, е. 
Дол. Оризари, Битола. (689) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Васка Ангелеска, ул. „Круме Вол-
нароски" бр. 120, Прилеп. (690) 

Здравствена легитимација бр. 1038, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Јордан 
Јакимовски, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 13, Кр. Па-
ланка. (691) 

Здравствена легитимација бр. 7199, издадена од 
ЗСО — Кичево на име Миломир С. Сиљаноски. е. 
Брезница, Македонски Брод. (692) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Иван Тушевски, ул. „29 ноември" бо. 
83, Ресен. (693) 

Здравствена легитимација бр. 46154 на име Ху-
сни је Сел мани, е. Горно Седларце, Тетово. (694) 

Здравствена легитимација бр. 46153 на име Алим 
Исмаила Селмани, е. Гор. Седларце, Тетово. (695) 

Здравствена легитимација бр. 41955, издадена од 
КЗСО — Штип на име Мите Стаменов, е. Чардак-
лија, Штип. (696) 

Здравствена легитимација бр. 12095, издадена 
од КЗСО —- Штип на име Вангел Мите Наумов, е. 
Радање, Штип. (697) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Розета Лукаревска, Скопје. (698) 

Студенска легитимација бр. 3850, издадена од 
Медицински факултет — Скопје на име Љупчо Ни-
коловски, Скопје. (699) 

Работна книшка бр. 12016, издадена од Битола 
на име Наум С. Ристевски, Скопје. (700) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Лудгарда А. Аусец, Скопје. (701) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Магдалена Ивановска, Скопје. (702) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана Ахмет, Скопје. (702а) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Војче Говедаров, Скопје. (703) 

Здравствена легитимација бр. 102779, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Марија П. Коробар, Ско-
пје. (704) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Драгица, Драги и Румена Ц а Ј К О Б И , 
Скопје. (705) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зумрија Идризи, Скопје. (70С) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Муарем Мамути, Скопје. (707) 

Бр. 13 — Стр. 161 

Здравствена легитимација бр. 253502, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Панајот Оринов, Скопје. 

(708) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Н а ф и ј а Љура, Скопје. (709) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Иконија Ничиќ, н. Драчево, Скопје. (710) 
Здравствена легитимација бр. 234442, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Васа Саздова Трајкова, 
Скопје. (711) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џавид Ф. Дестанов, н. Ш. Оризари, 
Скопје. (712) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Стојо Дионисиев, Скопје. (713) 

Здравствена легитимација бр. 213889, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Слоботка Славкова, Ско-
пје. (714) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Теодосије Ивановски, Скопје. (715) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Осмолетката „Гоце Делчев" е. Љубанци на 
име Петко Н. Петров, Скопје. (716) 

Здравствена легитимација бр. 80949, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Боне Стојановски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Коле Јаневски, Скопје. (718) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елизабета Илиевска (Пандевска), 
Скопје. (719) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Беџиде Сулејманова, Скопје. (720) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Раип Ш. Раифов, Скопје. (721) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран М. Димитријоски, Скопје. (722) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ж и в к о Петрушевски, Скопје. (723) 

Здравствена легитимација на име Зоре Вида-
носки, ул. „11 октомври" бр. 22, Прилеп. (724) 

Здравствена легитимација бр. 35204/6681, изда-
дена од ЗСО — Скопје на име Неваип Синан Нуре-
д и н а е. Ч а ј лане, Скопје. (725) 

Сообраќајна книшка за возило марка „ФАП", 
ВТ 27-08, сопственост на АТШ — Прилеп. (726) 

Сообраќајна книшка за возило марка „Шко-
да", ВТ 25-60 сопственост на А Т Ш — Прилеп. (727) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Крсте Најдоски, ул. „Цане Коња-
рец", Прилеп. (728) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Јован Д. Петрески, е. Зрзе, Прилеп. 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Училиштето во е. Долно Агларци, Б и -
толско на име Паца М. Ѓорѓиевска, ул. „Брегални-
ца" бр. 79, Битола. (730) 

Здравствена легитимација бр. 89331, издадена од 
ЗСО — Битола на име Мирка Петровски, ул. „Питу 
Гули" бр. 2, Битола. (731) 

Здравствена легитимација бр. 38845, издадена 
од ЗСО — Битола на име Кирил Мукевски, ул. 
„Мирче Ацев" бр. 60, Битола. (732) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Училиштето „Т. Ангелски" е. Лавци на име 
Елена Т. Ангелковска, е. Лавци, Битола. (733) 

Работна книшка бр. 27262, издадена од Битола 
на име Олга В. Стерјева, ул. „Мечкин Камен" бр. 
6, Битола. (734) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Снежана Србинова, 
е. Буково, Битола. (735) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Нада Костадиноска, ул. 
„Орде Чопела" бр. 13, Прилеп. (736) 

Здравствена легитимација бр. 86012, издадена од 
ЗСО — Прилеп на име Надире Сулеиманоска, ул. 
„Круме Волнароски" бр. 88, Прилеп. (737) 

Воена книшка на име Н а ф и С. Идризи, е. 
Нераште, Тетово'. (2337) 
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Возачка дозвола бр. 1504, издадена од СВР — 
Битола на име Гојко Гиновски, ул. ,,'Тризла" бр. 
141/4, Прилеп. (738) 

Ученичка книшка издадена од Основното учи-
лиште „Круме Волнароски" е. Тополчани на име 
Цветанка С. Талевска, е. Тополчани, Прилеп. (739) 

Работна книшка бр. 112/58, издадена од Скопје 
на име Божа Николовска, ул. „Милан Лисица" бр. 
84, Куманово. (740) 

Здравствена легитимација бр. 26694, издадена од 
КЗСО — Кратово на име Трајанка Петрева Владе-
ва, е. Приковци, Кратово. (741) 

Здравствена легитимација бр. 24005, издадена од 
КЗСО — Кратово па име С лав јанка Љубева Ми-
хајлова, Кратово. (742) 

Здравствена легитимација бр. 7946, издадена од 
ЗСО — Кратово на име Стојанче Боризов Георгиев, 
е. Татомир, Кратово. (743) 

Здравствена легитимација на име Стана Стој-
поска, ул. „А. Челепечанец" бр. 17, Кичево. (744) 

Здравствена легитимација на име Мухамед Ј а -
купа Криези, е. Г. Оризари, Т. Велес. (745) 

Здравствена легитимација на име Благој Јана-
ков, ул. „Благој Горев" бр. 61, Т. Велес. (746) 

Свидетелство за завршено основно училиште, 
издадено од Основното училиште „Кирил Пејчино-
вић" е. Теарце на име Иконија Стојко Стојковска, 
е, Теарце, Тетово. (747) 

Здравствена легитимација бр. 18540 на име Зора 
Филипоска, ул. „П. Попоски" бр. 46, Гостивар. (748) 

Здравствена легитимација бр. 122137, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Ценка (Мерџан) На-
дорова, е. Врапчиште, Гостивар. (749) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Гостивар на име Сретко Трифуноски, е. Церово, Го-
стивар. (750) 

Здравствена легитимација бр. 268, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Муса Салији, е. Врапчиш-
те, Гостивар. (751) 

Здравствена легитимација на име Ферик Јах ја 
Цека, ул. „Дебарска" бр. 3, Тетово. (752) 

Здравствена легитимација бр. 9214, издадена од 
Филијалата за СО — Делчево на име Ристо Сина-
динов, Делчево. (753) 

Здравствена легитимација на име Стојо Е. Да-
нилов, е. Тркање, Кочани. (754) 

Здравствена легитимација бр. 2823 на име Доне 
Крстев, е. Кучичино, Кочани. (755) 

Здравствена легитимација на име Митра А. Ко-
левска, е. Брник, Битола. (756) 

Земјоделска здравствена легитимација на им(̂  
Митра Б. Тодоровска, е. Мегленци, Битола. (757) 

Здравствена легитимација бр. 4249, издадена од 
КЗСО — Кичево на име Елена Кузманоска, е. Пу-
ста Река, Крушево. (758) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Љупче Димоски, ул. „Мице Козар" 
бр. 171, Прилеп. . (759) 

Здравствена легитимација на име Лепа Боше-
ска, ул. „Скопска" бр. 3, Прилеп. (760) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Струга на име Тозе Крсте Дам јаноски, 
е. Мислешево, Струга. (761) 

Воена книшка на име Киро Кавајески, Струга. 

(762) 
Здравствена легитимација на име Круме Ве-

линоски, е. Свињиште, Кичево. (763) 
Здравствена легитимација на име Павлина Јо-

вичић ул. „Јордан Џинот" бр. 46, Т. Велес. (764) 
Здравствена легитимација бр. 8077 на име Алек-

сандар М. Лазаревски, е. Лугунци, Т. Велес. (765) 
Здравствена легитимација на име Рукија Би-

тиќ, е. Кочилари, Т. Велес. (766) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Т. Велес на име Милка Босилкова, ул. „Коце Цвет-
ков" бр. 8. Т. Велес. (767) 

Здравствена легитимација бр. 3970 на име Ристо 
Младенов, ул. „Пролетерска" бр. 13, Кавадарци. 

(768) 
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Здравствена легитимација бр. 26589, издадена од 
ЗСО — Неготино на име Перо Тренчев, Неготино. 

(769) 
Здравствена легитимација издадена од КЗСО 

— Берово на име Јован ѓорѓов Радински, Берово. 
(770) 

Здравствена легитимација бр. 5147, издадена од 
К З СО — Филијала — Пробиштип на име Блаже 
Пиров Стојков, с. Неокази, Пробиштип. (771) 

Здравствена легитимација бр. 101, издадена од 
КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Страшо 
Митров, с. Гуј новци, Пробиштип. (772) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Василка Мијакова, булевар „1 мај" 
бр. 21, Битола. (773) 

Здравствена легитимација бр. 10710, издадена од 
ЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Љубица 
Велиновска, Кр. Паланка. (774) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Ресен на име Вера Мигуловска, с. 
Царев Двор, Ресен. (775) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 12242 
на име Рухи Ќура, е. Биџево, Струга. (776) 

Оружен лист рег. бр. бб, издаден од СВР —• Ку-
маново на име Данко Данчев Дојчиновски, е. Пчи-
ња, Куманово. (777) 

Свидетелство за IV одделение на име Душанка 
Г. Нисторова, е. Габрово, Гевгелија. (778) 

Здравствена легитимација бр. 2532, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Меки Ати Нури, ул. „Иво 
Рибар Лола" бр. 20, Гостивар. (779) 

Здравствена легитимација бр. 2533, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Илмије Ати Нури, ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 20, Гостивар. (780) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајан Јаневски, Скопје. (782) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп Б. Бејтула, Скопје. (783) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тел гу зе Фета, Скопје. (784) 

Свидетелство за завршен III клас, издадено од 
Трговска академија во Скопје на име Петар Ко-
невски, Скопје. (785) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мустафа Рахимовски, Скопје. (786) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ерџан И. Љама, Скопје. (787) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп К. Љама, Скопје. (788) 

Пасош бр. 890591, издаден од СВР — Скопје на 
име Загорка Ж . Бајрам, Скопје. (789) 

Пасош бр. 674565, издаден од СВР — Скопје на 
име Беџет Бајрам, Скопје. (790) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Митре, Душанка и Ленче Тодевски, 
Г. Петров. (791) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубиша Стојановиќ, Скопје. (792) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Надежда Ангелова, Скопје. (793) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кадире Љужа, Скопје. (794) 

Работна книшка издадена од Бирото за посреду-
вање на трудот — Скопје на име Беџет Мифтари, 
Скопје, (795) 

Здравствена легитимација бр. 34074, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Сава Ефтим Панова, Скопје. 

(796) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ру ки је Абази, Скопје. (797) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Петар Ј. Младеновски, Скопје. (798) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Видан Јовановиќ, Скопје. (799) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Азбија З в е р о в с к а , Скопје. (800) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Назли ја Ибраимова, Скопје. (801) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Киро Хаџи Крстев, Скопје. (802) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лопарух Коцев, Скопје. (803) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Наумовска, Скопје. (804) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аница Илиевска, Скопје. (805; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Илиевски, Скопје. (806) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томче Костадинов, Скопје. (807) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анкица Цветковска, Скопје. (808) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмет Хазир, Скопје. (809) 

Здравствена легитимација бр. 10081, издадена од 
ЗСО — Охрид на име Љубомир В. З д р а в е в с к и , 
Скопје. ' (810) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миланка Попова, Скопје. (811) 

Здравствена легитимација на име Селадин Али-
товиќ, кол. Радуша, Ѓ. Петров. (812) 

Здравствена легитимација на име Невзат Ма-
мутовски, е. Никуштак, Ѓ. Петров. (813) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Берово на име ѓорѓи Крстовски, е. 
Ратево, Берово. (814) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Берово на име Живко Петар Николов, 
е. Панчарево, Берово. (815) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Фикрија Зизовска, е. 
Лера, Битола. (816) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Демир Зизовски, е. 
Лера, Битола. (817) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Екрем Зизовски, е. Лера, 
Битола. (818) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4001, 
издадена од ЗСО — Битола на име Вета Чучуков-
ска, е. Крклино, Битола. (819) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Челика Зизовска, е. Ле-
ра, Битола. (820) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Андреја А. Цветковски, ул. „Охрид-
ска" бр. 21, Битола. (821) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Методија Јовески, ул. „Преспа" бр. 
556, Битола. (822) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Амдија Зизовски, е. Лера, 
Битола. (823) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Прилеп на име Блага Кузманоска., ул. „Ило Јов-
чески" бр. 2, е. Варош, Прилеп. (824) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето за возрасни Прилеп на име 
Здравко Здравески, ул. „Тризла" бр. 109, Прилеп. 

(825) 
Сообраќајна книшка за камион марка „Шкода" 

рег. бр. ВТ — 29-22, издадена од СВР — Битола па 
Земјоделското претпријатие „Прогрес" е. Долнени, 
Битола. (826) 

Здравствена легитимација бр. 309, издадена од 
КЗСО — Кратово на име Драги Слободан Бајев, 
Кратово. (827) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Биљана Белештева, ул. „Славе 
Петков" бр. 34, Т. Велес. (828) 

Работна книшка на име Милан Стојановски, 
ул. „Јане Сандански" бр. 76, Тетово. (830) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на име 
Цвета Василкоска, е. Челопек, Тетово. (831) 

Здравствена легитимација на име Фетие С. Ља-
т и ф у ул. „Р. Цониќ" бр. 89, Тетово. (832) 

Здравствена легитимација бр. 42972 на име Па-
влина Стеван Јакимова, Штип. (833) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3747, 
издадена од ОЗСО — Штип на име Љупчо Младе-
нов, е. Лакавица, Штип. (834) 

Бр. 13 — Стр. 163 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Делчево на име Ѓорги Љубев Митев, 
е. Нов Истевник, Делчево. (835) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Берово на име Глигор ѓорѓи Трнов-
ски, е. Будинарци, Берово. (836) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Перуника Миленкоска, Скопје. (837) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Шезаир, Мирветка и Мазеска сите 
Јонуз, Скопје. (838) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Д. Соневски, Скопје. (839) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ванчо Ѓ. Пеевски, Скопје. (840) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Боја Л. Спасенцова, Скопје. 

(841) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Пеније А. Буши, Скопје. (842) 
Индекс бр. 3425, издаден од Медицинскиот фа-

фултет во Скопје на име Александар Попацев, 
Скопје. (843) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јордан Јованов, Скопје. (844) 

Свидетелство за завршен I клас учителска шко-
ла на име Мирјана Макачоска, е. Пештани, Охрид. 

(845) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Киро Д. Кировски, Скопје. (846) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Муабера Д. Бајрами, Скопје. (847) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Петар Митров, Скопје. (848) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Дељан Адеми, Скопје. (849) 
Здравствена легитимација бр. 831, издадена од 

В. П. 8374 — Скопје на име Горан Мијсиловиќ, 
Скопје. (850) 

Ученичка книшка за VII одделение на име Васко 
Карпузовски, Скопје. (851) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Азби Кемал Мустафа, Скопје. (852) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Панко Н. Белковски, Скоп-
је. (853) 

Работна книшка бр. 6975, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Скопје на име Нада Се-
рафимова, Скопје. (854) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хирмајете Г. Билал, е. Арнаќија, 
Скопје. (855) 

Работна книшка бр. 13525, издадена од Битола 
на име Цветанка Иванова, ул. „Охрид" бр. 113, Би-
тола. (856) 

Здравствена летимациција бр,* 29559 на име 
Александар Најдовски, ул. „Максим Горки" бр. 63а, 
Битола. (857) 

Здравствена легитимација бр. 5348, издадена од 
ЗСО — Битола на име Спаса Божиновска, ул. „5" 
бр. 10, Битола. (858) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Галинка Ноневска, ул. „Цане Васи-
лев" бр. 29, Битола. (859) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Симеон В. Гулабавски, 
е. Гавато, Битола. (860) 

Здравствена легитимација на име Ариф Ролев-
ски, ул. „Козјак" бр. 28, Битола. (861) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Пандора Т. Стефановска, е. Средно Егри, Битола. 

(862) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Мара Ристовска, е. Братиндол, Битола. (863) 
Свидетелство за завршен IV клас гимназија, 

издадено од Гимназијата „Мирче Ацев" на име Сре-
бренко Самарџијески, ул. „Андон Слабејко" бр. 96, 
Прилеп. (864) 
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Здравствена легитимација бр. 86344, издадена од 
ЗОО — Прилеп на име Неда Малинческа, е. Бе -
шиште, Прилеп. (865) 

Работна книшка на име Нусрет Даличанин, е. Г. 
Оризари, Т. Велес. (866) 

Работна книшка бр. 1152, издадена од Општина 
Куманово на име Александар Јордана Тоскиќ, ул. 
Народна револуција" бр. 59, Куманово. (867) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Осмолетката „Његош" на име Светлана Си-
љановска, Скопје. (868) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје иа име Бедрија Шерифова, Скопје. (869) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Братислав Глигоров, Скопје. (870) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Здравко Китановски, Скопје. (871; 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Титоград на име Цветан С. Петровски, е. Арачи-
ново, Скопје. (872) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на им Нада В. Дочева, Скопје. (873) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Д. Ризовски, Скопје. (874) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Хаџи Андоновски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓорѓи Та тасовски, Скопје. (876) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Селвета Исламбашиќ, 
Скопје. (877) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шериф Динарица, Скопје. (878) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Персида Бахчанџиева, Скопје. (879) 

Здравствена легитимација бр. 332145, издадена 
од ЗСО — Битола на име Павлина Николова, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Добре Јанкулов ски, Скопје. (881) 

Здравствена легитимација бр. 3623, издадена од 
ЗСО — Т. Велес на име Менка Тошева, ул. „Бл. Ѓо-
рев" бр1. 23, Т. Велес. (882) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рифадије Казими, Скопје. (883) 

Здравствена легитимација бр. 129746, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Душан Георгиев, Скопје. 

(884) 
Воена кришка издадена од Воениот отсек — 

Скопје на име Шевки Рамаданов, Скопје. (885) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ќефает Арифова, Скопје. (886) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ристо Алексоски, Скопје. (887) 
Инвалидска книшка за намалено патување во 

автобускиот сообраќај, издадена од Градски сообра-
ќ а ј — Скопје на име Ризван Бајрамовски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Ивановски, Скопје. (889) 

Работна книшка издадена од Собранието на оп-
штина Кале — Скопје на име Томислав Јованов, 
Скопје. (890) 

Здравствена легитимација бр. 110120, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Милорад Лазовиќ, Скокне. 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8003, 
издадена од КЗСО — Гостивар на име Назмије Ми-
слими, е. Долно Јеловце, Гостивар. (894) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 53/4, 
издадена од КЗСО — Гостивар на име Зеки је Ј а -
купи, е. Чајле, Гостивар. (895) 

Здравствена легитимација издадена од К З СО — 
Гостивар на име Саве Јаневски, ул. „Борис Кидрич" 
бр. 144, Гостивар. (896) 

Здравствена легитимација бр. 231, издадена од 
КЗСО •— Филијала — Кочани на име Пешо Љубе 
Трајчов, е. Д. Подлог, Кочани. (897; 

Уверение за стално неспособен за служба во 
ЈНА на име З у л ф и Имера Мемеди, е. Чифлик, 
Тетово. (2211) 
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Здравствена легитимација бр. 5788, издадена од 
К З СО — Филијала — Делчево на име Ферки У. Де-
миров, е. Тработивиште, Делчево. (898) 

Воена книшка издадена од КВО' — Штип на име 
Шако Амдија Незиров, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 
39, Виница. (899) 

Здравствена легитимација на име Павлина К а ј -
маковска, е. Мислешево, Струга. (900) 

Здравствена легитимација бр. 32540, издадена од 
ЗСО — Кичево на име Мирослава Јовеска, Маке-
донски Брод. (901) 

Свидетелство на име Неделко Билиќ, Спил је, 
Дебар. (902) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Гостивар на име Нације Џемаили, ул. „Борче Јова-
новски" бр. 28, Гостивар. (903) 

Здравствена легитимација на име Љубо Рогу-
шев, е. Ваташа, Кавадарци. (904) 

Здравствена легитимација бр. 25507, издадена од 
ЗСО — Неготино на име Лепојка Томова, Неготино. 

(905) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 5861 

на име Фуат Селмани, ул. „Караорман" бр'. 13, Тетово. 
(906) 

Дозвола за држење на о р у ж ј е бр. 301, издадена 
од СВР — Скопје на име Мирослав Спасиќ, В. П. 
4119/18, Скопје. (907) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Елена Мицев а,, ул. „Морихово" бр. 2, 
Битола. (908) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Цветанка Трајковска, ул. „Кл. Ох-
ридски" бр. 25, Битола. (909) 

Возачка дозвола бр. 46 за моторно возило ДК, р. 
бр. 10046, издадена од СВР — Битола на име Алек -
сандар Т. Стефановски, е. Поешево, Битола. (910) 

Сообраќајна книшка бр. 10046, издадена од СВР 
— Битола на име Александар Т. Стефановски, е. 
Поешево, Битола. (911) 

Свидетелство за завршен I I I клас, издадено од 
Стопанската школа во Битола на име Јелена Т. Пе-
трова, е. Лавци, Битола. (912) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Богоја М. Икановски, 
е. Лавци, Битола. (913) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Мире Аневски, е. Путурус, 
Битола. (914) 

Работна книшка рег. бр'. 421, издадена од Оп-
штина Дихово на име Стеван Мицевски, е. Трново, 
Битола. (915) 

Студенска легитимација издадена од Земјодел-
ско-шумарскиот факултет во Скопје на име Воји-
слав А. Димов, ул. „М. Тито" бр. 68, Прилеп.^ (916) 

Работна книшка на име Новица Пековиќ, е. Г. 
Оризари, Т. Велес. (917) 

Воена книшка на име Џафер Азбија Јонузи, е. 
Теарце, Тетово. (918) 

Работна книшка бр. 303493/2138 на име Феми 
Таира Лимани, е. Орашје, Тетово. (919) 

Здравствена легитимација бр. 143, издадена од 
КЗСО — Филијала — Делчево на име Атанас Стој-
ковски, е. Мојанци, Кочани. (920) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шаби Спаија, Скопје. (921) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Амет Р. Алиевски, Скопје. (922) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Момчило Петровски, Скопје. (923) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зденка Томовска, Скопје. (924) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јордана Черепналковска, Скопје. 

(925) 
Воена книшка издадена од В. П. 7640 — К л а н а 

на име Митко Мирковски, Скопје. (926) 
Ученичка книшка за завршено IV одделение, 

издадена од Осмолетката „Буковиќ" — Ѓ. Петров на 
име Реџеп Абдураман, Скопје. (927) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Лазаров, Скопје. (928) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аница Димовска, н. Драчево, Скопје. 

(929) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Ѓ. Петров на име Амет Шабан, Скопје. (930) 
Земјоделска здравствена легитимација издадена 

од ЗСО — Скопје на име Румена П. Александрова 
(Божиновска), е. Драчево, Скопје. (931) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Виолета Пасинечка, Скопје. (932) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Филиповски, Скопје. (933) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана Б. Киранџиска, Скопје. (934) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Муја, Мефаил и Раим Му аџер, Скопје. 

(935) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Рахима, Нусрет, Сефедин, Сумретаи 
Насер Гегиќ, Скопје. (936; 

Здравствена легитимација бр. 58386, издадено 
од ЗСО — Скопје на име Киро Стојановски, Скопје. 

(937) 
Индекс бр. 3814, издаден од Медицинскиот ф а -

култет во Скопје на име Фарах Али Мубашер, 
Скопје. (938) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марко Павловски, Скопје. (939) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ирфан Чајани, Скопје. (940) 

Здравствена легитимација бр. 201011, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Верица Б. Димковска, Скопје. 

(941) 
Здравствена легитимација бр. 342878, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Цветанка Дабевска, Скопје. 
(942) 

Здравствена легитимација бр. 5722, издадена од 
КЗСО — Кичево на име Љубе Дојниноски, Скопје. 

(943) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Т. Велес на име Нада Ѓорѓиеска, Скопје. (944) 
Здравствена легитимација бр. 392687, издадена 

од ЗСО — Скопје на име ѓорѓи Јованчев, Скопје. 
(945) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шерло Асановиќ, Скопје. (946) 

Здравствена легитимација бр. 116504, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Вера С. Јовчева, Скопје. 

(947) 
Здравствена легитимација бр. 270018, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Иван Јовановски, Скопје. 
(948) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кериме Исламовиќ, Скопје. (949) 

Здравствена легитимација бр. 4053, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Махмуд емин Махмуд, Скопје. 

(950) 
Здравствена легитимација бр. 6942, издадена од 

ЗСО — Скопје на име Параскева Ковачева, Скопје. 
(951) 

Здравствена легитимација бр. 263575, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Шптиме Аголи, Скопје. 

(952) 
Воена книшка издадена од Воениот отсек — 

Скопје на име Душан Стојковски, Скопје. (953) 
Оружен лист бр. 167, издаден од СВР — Скопје 

на име Љутви Ружди, Скопје. (954) 
Индекс бр. 4417, издаден од Техничкиот факул-

тет (архитектонски оддел) — Скопје на име Кирил 
Михајл овски, Скопје. (955) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ружди Е. Етеми, Скопје. (956) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владимир Јанушевски, Скопје. (957) 

Свидетелство бр. 39/П за положен испит ква-
лификуван работник од прехранбена слаткарска деј-
ност, издадено од Собранието на општина Кале — 
Скопје на име Фаик Шефит Кадри, Скопје. (958) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јовче Т. Цветков, Скопје. (959) 

Бр. 13 — Стр. 165 

Здравствена легитимација бр. 274033, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Марика Антевска, Скопје. 

(960) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ласте Р. Анастасовски, Скопје. (961) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Петре 

С. Лазаревски, Скопје. (962) 
Здравствена легитимација бр. 67946, издадена 

од ЗСО — Битола на име Петар Андреевски, ул. 
„Илинден" бр. 152, Битола. (963) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Десанка Георгиевска, ул. „ Бори-
мечка" бр. 46а, Битола. (964; 

Работна книшка рег. бр. 803, серија бр. 341029, 
издадена од Битола на име Апостол Најдовски, е. 
Породин, Битола. (965) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Мијал Кукулоски, е. Ца-
пари, Битола. (967) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Андон Јоноски, е. Драга-
рино, Битола. (968) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Цена А. Јоноска, е. Доа-
гарино, Битола. (969) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Крсте А. Јоноски, е. Дра-
гарино, Битола. (970) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Васа Јоноска, е. Драгарино, 
Битола. (971) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Пецо М. Ризановски, е. Могила, Б и -
тола. (972) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Јован А. Богојевски, ул. „Коле Ка -
нински" бр. 4, Битола. (973) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Драгица Терзиќ, ул. „29 ноември" 
бр. 12, Битола. (974) 

Свидетелство за I и II година, издадено од Ве-
теринарното училиште во Битола на име Костадин 
Камов, ул. „Вардарска" бр. 2, Валандово. (975) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ра јна Велиноска, е. Црнилиште. 
Прилеп (976) 

Работна книшка бр. 202/64, издадена од Оп-
штинското собрание — Куманово на име Душан 
П. Трајковски, е. М. Нагоричану Куманово. (977) 

Оружен лист бр. 699, издаден од СВР — Ку-
маново на име Фејзи Тефика Ибиши, е. Отља, Ку -
маново. (978) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 307, 
издадена од ЗСО — Кратово на име Стојче Ј . 
Илиевски, е. Секулица, Кратово. (979) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Геггелија на име Мара Р. Мин-
чева, е. Фурка, Гевгелија. (980) 

Свидетелство бр. 53, издадено од Осмолетката 
„Јосифовски Јосиф" на име Славчо А. Стојанов, 
ул. „Кирил и Методи" бр. 6, Гевгелија. (981) 

Здравствена легитимација на име Веска Пав-
лова, ул. „Охридска" бр. 24, Т. Велес. (982) 

Здравствена легитимација бр. 8483, издадена од 
ЗСО — Неготино на име Ценка Ташева, Неготино. 

(983) 
Здравствена легитимација бр. 60498, издадена 

од К З СО — Гостивар на име Севел Ќамил Шаба-
ни, е. Речане, Гостивар. (984) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Јулијана Кадриќ, Гостивар. (985) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Гостивар на име Р а у ф Фидани, е. Добридол, Гос-
тивар. (986) 

Здравствена легитимација бр. 3770, издадена од 
КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Мичка 
Јованова, е. Злетово, Пробиштип. (987) 

Здравствена легитимација бр. 6118 на име Ла-
ѓари Муневере, ул. „Ново Село" бр. 24, Тетово. (988) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 



Стр. 166 — Бр. 13 

Работна книшка бр. 17469/63 на име Мухамет 
Т. Абази, е. Бозовце, Тетово. (989) 

Здравствена легитимација бр. 2138 на име Ве-
ље ѓорѓевски, е. Теново, Тетово. (990) 

Работна книшка бр. 484, издадена од Гости-
вар на име Бајрам Суло Јонузи, е. Чајле, Гостивар. 

Здравствена легитимација бр. 32828, издадена 
од ЗСО — Штип на име Душко С. Везенков, е. Та-
ринци, Штип. (992) 

Здравствена легитимација бр. 195371, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Владимир Златановиќ, 
Скопје. (993) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љатиф А. Шерифи, Скопје. (994) 

Здравствена легитимација бр. 358451, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Демир Рашид Ферхато-
в и ћ Скопје. (995) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица П. Јовчевска, е. Вујковци, 
Скопје. (996) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миле Поп-Ризов, Скопје. (997) 

Ученичка книшка од V—VIII одделение, изда-
дена од Училиштето „Кирил Пејчиновић' — Скопје 
е ѕ име Ванчо Насков, Скопје. (998) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марјан А. Левој конски, Скопје (999) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Насуф Мемеди, Скопје. (1000) 

Здравствена легитимација бр. 1234/61, издадена 
од ЗСО — Сремска Митровица на име Реџа Дурмиш, 
Скопје. (1001) 

Свидетелство бр. 403 од I клас гимназија изда-
дено од Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје 
на име Биљана Арсова, ул. „430" бр. 11, Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 7208, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Добрила Љ. Ангелова, 
Скопје. ' (1003) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име ѓорѓи Т. Маневски, Скопје. (1004) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вангел X. ^/Буровски, Скопје. (1005) 

Работна книшка бр. 48047, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Дончо 
Н. Наумовски, Скопје. (1006) 

Здравствена легитимација бр. 399896, издадена 
од ЗСО —• Скопје на име Мирослав Бојаџиевски, 
Скопје. (1007) 

Здравствена легитимација изд адена од ЗСО —• 
Скопје на име Олга (Патчева) Скендерова, Ско-
пје. (1008) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Београд на име Видосав Шејновиќ, Скопје. (1009) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велимир Радојковић Скопје. (1010) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Христов, Скопје. (1011) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џеват Куртишов, Скопје, (1012) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шадије А. Исмаили, Скопје. (1013) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Гостивар на име Ариф Мемеди, е. Корито, Гости-
вар. (1014) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Екрем Исековски, Скопје. (1015) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Хазир, Зекија и Реџо Јакупови, 
Скопје. (1016) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5114, 
издадена од КЗСО — Титов Велес на име Васка 
Костова Јанкова, е. Уланци. Т. Велес. (1017) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Шејзат Асаноски, ул. „Дабнички 
завој" бр. 94, Прилеп. (1018) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Берово на име Нада Јован Тушевска, е. Русино-
во, Берово. (1019) 

11 мај 1966 

Здравствена легитимација бр. 18610, издадена 
од КЗСО — Филијала — Кочани на име Димитар 
Иванов Николов, ул. „Боро Ловџија" б. б., Ко-
чани. (1020) 

Здравствена легитимација бр. 61916, издадена 
од ЗСО — Битола на име Андон Неделковски, е. 
Дихово, Битола. (1021) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Благој Босилковски, 
е. Дол, Оризари, Битола. (1022) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Андреја Бошковски, 
е. Крстоар, Битола. (1023) 

Здравствена легитимација на име Панде Нес-
тор Колевски, е. Трново, Битола. (1024) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Мирче Ацев", е. Локвица 
на име Јосиф Јованоски, ул. „Београдска" бр. 10, 
Прилеп. (1025) 

Свидетелство за завршено IV одделение на 
име Али Рамадан Неџип, е. Канатларци, Прилеп. 

Здавствена легитимација бр. 2059, издадена 
од ЗСО — Т. Велес на име Лазе Божинов Стан-
ковски, Демир Капија. (1027) 

Здравствена легитимација бр. 11535, издадена 
од, ЗСО — Неготино на име Мустафа Куртишов, 
Неготино. (1028) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 15185 
на име Накије Рецепи:, е. Камењани, Тетово. (1029) 

Работна книшка бр. 12860 на име Адеми Меди 
Умур ли, е. Лакавица, Гостивар. (1030) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Берово на име Јордан Шишовски, Берово. (1031) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала •— Берово на име Благој Тасевски, е. 
Смојмирово, Берово. (1032) 

Здравствена легитимација бр. 2941, издадена од 
КЗСО — Филијала — Делчево на име Ангел Сто-
јанчов Цветков, е. Бигла, Делчево. (1033) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Кочани на име Димитар Г. Арсов, Кочани. (1034) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Кочани на име Благородна Ефтим Арсова, Ко-
чани. (1035) 

Здравствена легитимација бр. 181, издадена од 
К З СО — Кочани на име Васил Гроздан Ристов, е. 
Драгобраште, Кочани. (1036) 

Здравствена легитимација бр. 7254 на име Орце 
Селимов, е. Стрмош, Пробиштип. (1037) 

Здравствена легитимација бр. 3293 на име Ацо 
Досевски, Рудничка колонија, Пробиштип. (1038) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мишар е Ш. Шемовски, е. Д. Нерези. Ѓ. Петров. 

Свидетелства за завршен IV и V клас гимна-
зија, издадени од гимназијата „Јосип Броз Тито" 
— Битола на име Анушка А. Стефановска, ул. 
„Ив. Милутиновиќ" бр. бб Битола. 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
ед ЗСО — Битола на име Лена К. Гештакова, е. 
Гавато, Битола. (1042) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Митре Н. Огненовски, 
е. Лисолај, Битола. (1041) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Трговско училиште на име Петар Мирчески, ул. 
„Киро Пајмакоски" бр. 14, Прилеп. (104'3) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Фанка Стојческа, ул. „Благоја Ни-
колоски" бр. 21, Прилеп. (1044) 

Свидетелство за завршено VIII одделение изда-
дено од Училиштето „Кочо Рацин" — Прилеп на 
име Перса Николоска, ул. „Дим. Влахов" бр. 42, 
Прилеп. (1045) 

Ученичка книшка за завршено VII одделение 
издадена од Училиштето „Кочо Рацин" — Прилеп 
на име Душанка Јорданова , ул. „Мирче Ацев" бр. 
138, Прилеп. (1046) 

Здравствена легитимација бр. 11286, издадена 
од ЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Рајна 
М. Стојковска, е. Луќе. Кр. Паланка. (1047) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Ресен на име Цветла Наумовска, е. 
Претор, Ресен. (1048) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
—Филијала — Ресен на име Христо Догу, ул. „Иво 
Рибар—Лола" бр. 16, Ресен (1049) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Никола Ѓошев Трајков, ул. „Вла-
димир Назор" бр. 49, Т. Велес. (1050) 

ЛИЧНИ К А Р Т И 

Лична карта рег. бр. 4031/ш, серија бр. 0409507 
издадена од СВР — Штип на име Благој Славев 
Трајанов, е. Аргулица, Штип. (53) 

Лична карта рег. бр. 23504, серија бр. 0177533 
издадена од СВР — Охрид на име Ваит Ба јрам 
Деде, Дебар. (54) 

Лична карта рег. бр. 2292, серија бр. 0173602 
издадена од ОВР — Дебар на име Елмас Бастри 
Лимани, е. Отишани, Дебар. (55) 

Лична карта рег. бр. 1999, серија бр. 0156709 
издадена од ОВР — Дебар на име Насуф Садик 
Лела, е. Конаре, Дебар. (56) 

Лична карта рег. бр. 3882, серија бр. 0108542 
издадена од ОВР — Дебар на име Расим Ба јрам 
Абдиу, Дебар. (57) 

Лична карта рег. бр. 2626, серија бр. 0160636 
издадена од ОВР — Дебар на име Лиман Азис 
Џемоски, е. М. Папраник, Дебар. (58) 

Лична карта рег. бр. 4207, издадена од СВР — 
Македонски Брод на име Светолик Ж и в к о Сим ја -
новски, е. Зркле, Македонски Брод. (60) 

Лична карта рег. бр. 261, издадена од ОВР — 
Куманово на име Борко С. Недељковски, ул. „Про-
биштип" бр. 6, Куманово. (61) 

Лична карта рег. бр. 802, серија бр. 0461512 из-
дадена од СВР — Кратово на име Никола Тодо-
ров Таневски, ул. „Едвард Кардељ бр. 23, Кратово. 

Лична карта рег. бр. 3398, серија бр. 0167126 
издадена од ОВР — Делчево на име Јангел Јованов 
Петров, Делчево. (63) 

Лична карта рег. бр. 2328, издадена од ПВР — 
Д. Хисар на име Коле Спиров Здравески, е. Б а -
бино, Демир Хисар. (64) 

Лична карта рег. бр. 5478, серија бр. 0293923 
издадена од СВР — Штип: на име Едие Рамадан 
(Сулиманова) Јашарова, ул. „Кочо Рацин" бр. 5, 
Штип. (65) 

Лична карта рег. бр. 6138, издадена од ОВР — 
Штип на име Сали Салиев Јашаров, ул, „Кочо 
Рацин" бр. 5, Штип. (бб) 

Лична карта рег. бр. 5350, издадена од ОВР — 
Штип на име Загорка Мијал Ефтимова, ул. „Слав-
чо Стојменски" бр. 31, Штип. (67) 

Лична карта рег. бр. 3207, серија бр. 0427021 
издадена од ОВР — Штип на име Герасим Гошов 
Стојанов, е. Лесковица, Штип. (68) 

Лична карта рег. бр. 4382, серија бр. 0456592 
издадена од ОВР — Струмица на име Марија Ми-
лан Бинева, ул. „Стиф Наумов" бр. 16, Струмица. 

Лична карта рег. бр. 858, серија бр. 0278565 из -
дадена од СВР — Ресен на име Благоја Пројков-
ски, ул, „Охридска" бр. 6, Ресен. (70) 

Лична карта рег. бр. 5066, серија бр. 0030876 
издадена од СВР — Ресен на име Мила Карапа -
левска, е. Царев Двор, Ресен. (71) 

Лична карта рег. бр. 353, серија бр. 0025063 
издадена од СВР — Ресен на име Никола Нанчо 
Лабудовски, е. Дрмени, Ресен. (72) 

Лична карта рег. бр. 2967, серија бр. 0157494 
издадена од ОВР — Делчево на име Ј ефрем Ампов 
Врановски , е. Селник, Делчево. (73) 

Лична карта рег. бр. 2325, серија бр. 0372818, 
издадена од СВР — Радовиш на име Костадин 
Ристо Ристов, е. Тополница, Радовиш. (74) 

Лична карта рег. бр. 1907, серија бр. 0155131 
издадена од ОВР — Делчево на име Младен С. 
Митевски, е. Габрово, Делчево. (715) 

Лична карта рег. бр. 11160, серија бр. 0387770 
издадена од СВР — Кочани на име Велин Никола 
Илијев, е. Грљани, Виница. (76) 

Лична карта рег. бр. 1075, серија бр. 0026475 
издадена од СВР — Ресен на име Пере Гелманов-
ски, С. Царев Двор, Ресен. (77) 

Лична карта рег. бр. 301, серија бр. 0285811 из -
дадена од СВР — Ресен на име Ружица Николов-
ска, ул. „Б. Кидрич", Ресен. (78) 

Лична карта рег. бр. 5396, издадена од ОВР — 
Штип на име Б л а ш к а Фиданчова Новакова, е. Та -
ринци, Штип. (79) 

Лична карта рег. бр 1115, серија бр. 0425625 
издадена од ОВР — Виница на име Славко Пано 
Стојанов, ул. „Д. Влахов" бр. 32, Виница. (80) 

Лична карта рег. бр. 3471, серија бр. 0307994 
издадена од ОВР — Штип на име Стојо Ѓорги Сто-
илов, е. Стар Караорман, Штип, (81) 

Лична карта рег. бр. 3217, издадена од СВР — 
Дебар на име Ј у с у ф Алит Јусуфовски, е. Могорче, 
Дебар. (82) 

Лична карта рег. бр. 10358, серија бр. 0115068 
издадена од ОВР — Дебар на име Вело Трпе Мо-
мировски, е. Д. Мелничани, Дебар. (83) 

Лична карта рег. бр. 2392, серија бр. 0107402 
издадена од СВР — Дебар на име Неџиба Ризван 
(Шаиноска) Сулоска, е. Броштица, Дебар. (84) 

Лична карта рег. бр. 1480, серија бр. 0156190 
издадена од СВР — Дебар на име Петрит А р и ф 
Фетаху, Дебар. (85) 

Лична карта рег. бр. 7393, серија бр. 0112103 
издадена од СВР — Дебар на име Абдураман Се-
федин Равмановски, е. Г. Папраник, Дебар. (86) 

Лична карта рег. бр. 1865, серија бр. 0306378 
издадена од СРБ — Штип на име Савастија Дамјан 
(Стојменова) Станојкова, е. Радање, Штип. (87) 

Лична карта рег. бр. 2434, серија бр. 0433168 
издадена од СВР — Гевгелија на име Тодор Јован 
Николов, е. Пирава, Валандово. (88) 

Лична карта рег. бр. 228, серија бр. 0428738 из -
дадена од СВР — Гевгелија на име Мито Стојо Н а -
чев, е. Пирава, Валандово. (89) 

Лична карта рег. бр. 1165, серија бр. 0323161 из-
дадена од ОВР — Струмица на име Никола Мито 
Ичев, ул. „Св. Марковиќ" бр. 37, Струмица (90) 

Лична карта рег. бр. 16855, серија бр. 0049566 
издадена од СВР Охрид на име Имер Беќир По-
ложани, е. Делогожда, Струга. (91) 

Лична карта рег. бр. 18543, серија бр. 0024076 
издадена од ОВР — Струга на име Везир Гани 
Даути, е. Франгово. Струга. (92) 

Лична карта рег. бр. 6024, серија бр. 0038735 
издадена од ОВР — Струга на име Беџет Ислам 
Ала, е. Додов јани, Струга. (93) 

Лична карта рег. бр. 4065, серија бр. 0172714 
издадена од ОВР — Струга на име Мусо Јонуз Т а ј -
ровски, е. Боровец, Струга. (94) 

Лична карта рег. бр. 7391, издадена од СВР — 
Струга на име Борис Крсто Ѓонески, е. Луково, 
Струга. (95) 

Лична карта рег. бр. 11486, серија бр. 0044197 
издадена од ОВР — Струга на име Крсте Трајче 
Карамачоски, е. Мороишта, Струга. (96) 

Лична карта рег. бр. 4640, серија бр. 0037351 из-
дадена од ОВР — Струга на име Стефан Гино 
Стефановски, е. Ложани, Струга. (97) 

Лична карта рег. бр. 8384, серија бр. 0041095 из-
дадена од ОВР — Струга на име Назим Муарем 
Ајро, е. Радолишта, Струга. (98) 

Лична карта рег. бр. 12037, серија бр. 0044748 
издадена од ОВР — Струга на име Сарафинка Б о -
ж и н Ѓонеска Колоска, е. Биџово, Струга. (99) 

Лична карта рег. бр. 6916, издадена од ОВР — 
Струга на име Дервиш Дервишоски, е. Октиси, 
Струга. (100) 

Лична карта рег. бр. 18439, серија бр. 0023972 
издадена од ОВР — Струга на име Неби Муса 
Адеми, е. Мороишта, Струга. (101) 
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Лична карта рег. бр. 272, серија бр. 0142982 из-
дадена од ОВР — Струга на име Зулбеат Ракип 
Османи, с. Заграчани, Струга. (102) 

Лична карта рег. бр. 17173, серија бр. 0022406 
издадена од СВР — Охрид на име Благоја Јане 
Танаскоски, с. Враништа, Струга. (103) 

Лична карта рег. бр. 6898, издадена од ОВР — 
Струга на име Марјан Илија Грчески, е. Радожда, 
Струга. (104) 

Лична карта рег. бр. 18769, серија бр. 0024301 
издадена од ОВР — Струга на тле Меџит Риза 
Кондри, е. Велешта, Струга. (*05) 

Лична карта рег. бр. 10209, серија бр. 0042920 
издадена од ОВР — Струга на име Заим Азис Да-
ути, с. Заграчани, Струга. (10°) 

Лична карта рег. бр. 20132, серија бр. 0050667 
издадена од СВР — Охрид на име Асан Зулфи 
Бибоски, е. Поум, Струга. (ЈП7 

Лична карта рег. бр. 7680, серија бр. 0040^591 
издадена од ОВР — Струга на име Невруз Риза 
Винца, Струга. . . п 1 До 0 п 

Лична карта рег. бр. 519, серија бр. 0 Њ Ш 9 
издадена од ОВР — Струга на име Јонуз Ариф 
Ахмеди, е. Делогожда, Струга. ( 1 0 9 ) 

КОНКУРСИ 
Советот во поширок состав на Ветеринарниот 

институт на СР Македонија — Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

за избор во научни звања за следните работни 
места: 

1) Еден научен соработник во одделението за 
контрола на хранителни продукти; 

2) Еден научен соработник во одделението за 
патологија на говеда и свињи 

Услови предвидени сходно' член 18 од Општиот 
закон за организирањето на научните дејности 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 16/65). 

Конкурсот трае 15 дена од неговото објаву-
вање. (54п> 

Советот »а работната заедница на Археолошкиот 
музеј во Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

за назначување работник во звање научен сора-
ботник во античен оддел 

Кандидатот треба да ги исполнува следните 
услови: 

1. завршен филозофски факултет (група ар-
хеологија), 

2. стручна пракса, 
3. положен докторат од областа на археоло-

гијата. 
Пријавата со куса биографија, потребните до-

кументи и стручно-научните работи, да се поднесат 
до Археолошкиот музеј во Скопје, во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на конкурсот. (600) 

Железничкото транспортно претпријатие — Скопје, 
врз основа на член 19 од Законот за изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
бр. 33/62) 

распишува 

К О Н К У Р С 

(Јавно наддавање) 

за изградба на долниот строј со вештачките1 објекти 
на железничката пруга Горче Петров — Скопје 
„север" од, км 330 + 740 до км. 336 + 256,78 

Се повикуваат заинтересираните градежни прет-
пријатија да поднесат понуди за изградба на пред-
метниот објект, до Железничкото транспортно прет-
пријатие — Погон за студии, проектирање и извр-
шување на инвестиции — Скопје. 

Конкурсот (јавното наддавање) ќе се одржи 
со службените простории на Погонот за студии, 
проектирање и извршување на инвестиции при 
Ж Т П — Скопје на ага лот на улиците 250/252 на 
30 мај 1966 година во 8 часот. 

Претсметковната вредност на објектот изне-
сува 7.008.852,50 (седум милиони осум илјади осум-
с тоти ни педесет и два и 50/100) нови динари. 

Рок за завршување на објектот е: 
— за земјаните работи; и објектите до 5 м. от-

вор 5 месеци од денот на воведување во рабо-
тата; а 

—• за објектите поголеми од 5 м. отвор 4 ме-
сеци од добивање на главните проекти. 

Кон понудата, заинтересираните градежни прет-
пријатија треба' да поднесат: 

а) доказ за регистрација; 
б) доказ за расположивите капацитети; 
в) доказ со свои референци за дотогаш изгра-

дените такви или слични објекти; 
г) преглед за ангажираноста во> текушти ра-

боти; 
д) податоци за финансовата положба на Прет-

пријатието по последната завршна сметка; 
ѓ) полномошно за предавникот кој полноваж-

но ќе го застапува Претпријатието на јавното над-
давање; 

е) потврда за положена кауција во висина од 
1% од претсметковната вредност на објектот. 

Увид во техничката документација може да 
се добие во просториите на Погонот секој работен 
ден до завршување на конкурсот во време од 
8—12 часот. Информации можат да се добијат 
лично во просториите на Погонот или преку тел. 
34-021 — 34-02(5 локал 216 или 274. 

СОДРЖИНА 
Страна 

54. Закон за организацијата на превозот во 
патниот сообраќај (пречистен текст) — — 145 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко 
Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник 

Народната банка — Скопје. Графички 

претпријатие — Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-698 при 

завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


