СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Вторник, 27 август 1963
Претплата за 1963 год. изнесува
„Службен весник на СРМ" изле1.806 дин. Овој број чинm 32 дин.
Скопје
гува по потреба. Ракописите не
Год. XIX Жиро сметка број 802—-11/1—698.
ее враќаат. Огласи по тарифата. Број 30

209.
На основа на член 171 став 5 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВА.
ЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И КОМУНИЛНИ ПРАШАЊА И РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Се прогласува Законот за основање Републички секретаријат за градежништво и комунални прашања и Републички секретаријат за народно здравје
и социјална политика, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 август
1963 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор, одржана на 24 август 1963 година.
У бр. 2
24 август 1963 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН
ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ГРАДЕЖНИ illTBO И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА И РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Се основа Републички секретаријат за градежништво и комунални прашања и Републички секретаријат за народно здравје и социјална политика.
Член 2
Републички секретаријат за градежништво и
комунални прашања го следи извршувањето на републичкиот општествен план во областа на градежништвото, станбената и комуналната изградба
и урбанизмот; го следи дејството на економските
мерки и стопанскиот систем во тие области; ја следи
работата на установите, институтите и другите организации од областа на унапредувањето на градежништвото, урбанизацијата и станбено-комуналната изградба; го'обезбедува спроведувањето на прописите за градежната и урбанистичка инспекција;
Му предлага на Извршниот совет донесување на прописи и преземање на мерки во областа за кои е

основан и врши други управни работи од надлежноста на Републиката доколку некои од нив не се
ставени во надлежност на друг републички орган
на управата.
Во состав на Републичкиот секретаријат за градежништво и комунални прашања е Градежниот
инспекторат.
Член 3
Републичкиот секретаријат за народно здравје и
социјална политика ги врши управните работи од
надлежноста на Републиката во областа на заштитата на народното здравје, организацијата на здравствената служба и снабдувањето на Републиката со
лекови, санитетски уреди и друг санитетски материјал; ги врши управните работи од надлежноста
на Републиката во областа на социјалната политика, особено во областа на заштитата на воените
и трудовите инвалиди, мајките и децата, малолетните и старателството, работите на осигурувањето
на лицата кои не се опфатени со социјално осигурување и другите видови на социјална заштита на
граѓаните, како и системот и организацијата на социјалната заштита.
Во состав на Републичкиот секретаријат
за
народно здравје и социјална политика е Санитарниот инспекторат, а спрема Републичкиот завод за
здравствена заштита, Републичкиот секретаријат
врши определени права и должности.
Член 4
Републичкиот секретаријат за индустрија продолжува да работи во следниот делокруг: го следи
извршувањето на републичкиот општествен план во
областа на индустријата и рударството како и занаетчиството во целина; го следи дејството на економските мерки и стопанскиот систем во тие области; ја следи работата на установите, институтите
и другите организации во областа на унапредувањето на индустриското производство и" технологија; го обезбедува спроведувањето на прописите за
индустриско-техничките инспекции; му предлага на
Извдшниот совет донесување на прописи и преземање на мерки во областа за кои е основан и врши
други управни работи од надлежноста на Републиката доколку некои од нив не се ставени во надлежност на други републички органи.
Во состав на Републичкиот секретаријат за индустрија се Инспекторот за парни котлови, Рударе
ско-металуршкиот инспекторат и Електро-енергетскиот инспекторат.

Стр. 578 -

Бр. 30 -
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Длен 5

Републичкиот секретаријат за градежништво и
комунални прашања и Републичкиот секретаријат
за народно здравје и социјална политика ќе почнат
со работа на 1 септември 1963 година кога се укинуваат Републичкиот секретаријат, за народно здравје и Републичкиот секретаријат за социјална политика и комунални работи.

24 август 1963 година и на седницата на Оргени-зационо-политичкиот собор, одржана на 24 август
1963 година.
У бр. 1
24 август 1963 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

Член в
Службениците на укинатите републички секретаријати како и на Републичкиот секретаријат за
индустрија кои работат во областа на градежништвото преминуваат во соодветните новоосновани републички секретаријати.
Член 7
Републичкиот секретаријат за градежништво и
комунални прашања, Републичкиот секретаријат за
индустрија и Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика ќ е ја утврдат својата внатрешна организација и систематизација во
рок од еден месец од влегувањето во сила на овој
Закон.
Член 8
Поблиски прописи за спроведување на овој з а кон во врска со престанокот со работа на укинатите републички секретаријати ќе донесе Извршниот
совет.
Член 9
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".

210.
На основа на член 171 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 1962 ГОДИНА
Се прогласува Законот за завршната' сметка за
извршувањето на буџетот на Народна Република
Македонија за 1962 година, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го усвои на
седницата на Републичкото собрание, одржана на

27 август 1963

ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО
НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 1962 ГОДИНА
Член 1
Остварените приходи и извршените расходи по
Буџетот на Народна Република Македонија за 1962
година изнесуваат:
- приходи . . 4 ѕ 4 4 12.343.837.749 динари
— расходи . . в . . в 12.065.763.988 динари
— вишок на приходи . .

278.068.761 динари

Член 2
Вишокот на приходите од претходниот член се
состои:
— од издвојувањето на 10%
од приходите за посебната буџетска резерва . . . 241.834.550 динари
— од останатиот вишок . . 36.234.211 динари
Член 3
Вишокот на приходите од претходниот член се
внесува во Буџетот на Народна Република Македонија за 1963 година.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот
на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".

211.
На основа член 202 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија,
Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 24 август 1963 година донесе

ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ
Се именуваат:
1. за републички секретар за градежништво и
комунални прашања инж. Тиберие Киријас, професор на Техничкиот факултет; и

27 август. 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

2. за републички секретар за народно здравје и
социјална политика д-р Никола Георгиевски, досегашен републички секретар за народно здравје.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Број 9
24 август 1963 година
Тетово
Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

212.
На основа член 16 став 2 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/63), Извршниот
совет донесува

Бр. 30 — Стр. 579

V. Во досегашната точка VII, која станува точка
VIII, се бришат зборовите „прашањата од областа
на станбената и комуналната политика".
Досегашните точки VIII и IX стануваат точки
IX и X.
VL Оваа одлука влегува во сила со денот на
нејзиното донесување.
Бр. 09-2211/1
16. VIII 1963 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

213
На основа член 17 став 1 од Законот за организација и работењето на Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 15/63), Извршниот совет
донесува

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОКРУГОТ НА ОДБОРИТЕ НА ИЗВРШНИОТ
СОВЕТ
L Во Одлуката за основање и утврдување на
делокругот на одборите на Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 29/63) точка I се менува
и гласи:
„Се основаат следните одбори на Извршниот
совет:
1. Одбор за внатрешна политика;
2. Одбор за стопанство;
3. Одбор за општествен план;
Одбор за организационо-политички прашања;
5. Одбор за просвета и култура;
6. Одбор за високо школство и наука;
7. Одбор за народно здравје и социјална политика".
П. Во точка III сврзникот „и44 помеѓу зборовите
„финансиите и трудот" се заменува со запирка а
потоа се додаваат зборовите „станбено-комуналната
изградба".
I l l Точка VI се менува и гласи:
,Одборот за просвета и култура ги разгледува
прашањата на системот на воспитувањето и образованието, просветата, културата, физичката култура и организацијата на установите во тие области,
освен прашањата на управувањето во нив и ја координира работата на републичките органи на управата во тие области".
IV. По точка VI се додава нова точка VII која
гласи:
„Одборот за високо школство и наука ги разгледува прашањата на системот на високото школство,, научно-истражувачката работа, организацијата
на установите во тие области, освен прашањата на
управувањето во нив и ја координира работата на
соодветните републички органи на управата".

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И
ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИТЕ НА ИЗВРШНИОТ
СОВЕТ
I. Во Одлуката за именување претседатели и
членови на одборите на Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 27/63), во точката 5, од Одборот за просвета и култура се разрешуваат членовите:
1. СПАСЕ КУДЈАН, секретар на Советот за
научна работа на СРМ и
2. КИРО МИЛКОВСКИ, ректор на Универзитетот
во Скопје.
II. По точка 5 од Одлуката се додава нова точка
6 која гласи:
„Во Одборот за високо школство и наука:
а) за претседател:
1. ВЕСЕЛИНКА МАЛИНСКА, член на Извршниот совет
б) за членови:
1. СЛАВКА ГЕОРГИЕВА - АНДРЕЕВИЌ, републички секретар за просвета;
2. ПЕТАР ЗДРАВКОВСКИ, пратеник во Сојузната скупштина;
3. ТРПЕ ЈАКОВЛЕВСКИ, член на Извршниот
совет;
4. СПАСЕ КУДЈАН, секретар на Советот за научна работа;
5. КИРО МИЈБОВСКИ, ректор на Скопскиот
универзитет
6. БОРО ПЕТКОВСКИ член на Републичкиот
совет на ССЈ за Македонија;
7. БОШКО СТАНКОВСКИ, потпретседател на
Главниот одбор на ССРНМ;
8. ДРАГАН ТАШКОВСКИ, наставник на Политичката школа во Скопје и
Точките 6 и 7 стануваат 7 и 8 а .

Стр. 580 -

Бр. 30 -
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Ш . Оваа одлука влегува во сила со денот на
нејзиното донесување.
Бр. 09-2221/1
16 VIII 1963 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

214.
На основа член 19 став 2 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/63), Извршниот
совет донесува

ОДЛУКА
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊАТА
НА ЕВАКУАЦИЈАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
ОД СКОПЈЕ
I. Се образува Комисија за прашањата на евакуацијата на населението од Скопје.
II. Комисијата има задача да ја координира и
усмерува работата на органите и организациите што
го вршат евакуирањето, прифаќањето и згрижувањето на населението од Скопје, како и да се грижи
за организирањето на враќањето на евакуираните
лица во Скопје.
Во извршувањето на задачите од претходниот
став Комисијата му предлага на Извршниот совет
преземањето на соодветни мерки.
ч

III. Во Комисијата се именуваат:
а) за претседател:
КАТА ЛАХТОВА, член на Главниот одбор на
ССРНМ;
б) за членови:
МИХАЈЛО АПОСТОЛСКИ, член на Главниот одбор на ССРНМ;
ЛЕНЧЕ АРСОВА, директор на Заводот за социјални прашања на СРМ;
НЕДО ГРУЈОСКИ, советник на Републичкиот
секретаријат за просвета;
ВЕРА ДЕСПОТОВИЌ, член на Главниот одбор на Црвениот крст;
ВАСКА ДУРАНОВА, републички секретар за

труд;
БЛАЖО КАМЧЕВСКИ, член на Секретаријатот на 'Републичкиот совет на ССЈ за
Македонија;
ДИМИТАР МИРЧЕВ, член на Централниот
комитет на Сојузот на младината на Македонија;
РИСТО НЕЧОВСКИ, началник на одделение
во Републичкиот секретаријат за народна
одбрана;
ТРАЈКО СТАВРЕВ СКИ, началник на одделение во Градското собрание — Скопје;
ЕФТО ТРАЈКОВСКИ, началник на одделение на Градското собрание - Скопје; и
L
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СЛАВЕ ТРАЈКОВСКИ, претседател на Градскиот одбор на Сојузот на здруженијата
на боречките организации — Скопје.
IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на
нејзиното донесување.
Бр. 09-2222/1
16. VIII 1963 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Александар Пиличков, с. р.

Омасен дел
ЛИКВИДАЦИИ
Врз основа на решението на Оклоиското собрание на Титоввелешка околија бр. 02-2869 од
25. IV. 1963 година Околиската дирекција за водо-ч
стопанство и мелиорации престана со работа.
Се покануваат сите должници и поверители на
Дирекцијата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да ги пријават своите побарувања односно долгови. По овој рок нема да се при^
знаваат никакви побарувања, а против должниците
ќе се поведе постапка за наплата на долговите.
Од Ликвидационата комисија (1005)
Врз основа на решението бр. 03-1818 од 13. TV4
1963 година на Народниот одбор на општината Горче Петров, престана со понатамошна работа Општата градежна занаетчиска задруга „Младост" од
Горче Петров, сметано од 13. IV. 1963 година.
Со решение на Ликвидационата комисија при
Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 3
од 15. VL 1963 година за ликвидатор е назначен
Блажо Тодоров Јанчевски, книговодител на 3. 3.
„Прогрес", село Влае, Горче Петров.
Се повикуваат сите поверители и должници во
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да ги
пријават своите побарувања, односно да ги измират
своите обврски спрема задругата.
Во спротивно ќе се смета за исправна книговодствената состојба на задругата, а неплатените
побарувања ќе се измират преку судот.
Од Ликвидационата комисија (1009)
ј

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 290, страна 1135, книга I, е запишана под
фирма: Трговското претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак" од Тетово — Продавница број 3 џо Тетово, ул.
„Страшо Пинџур" бр. 47. Предмет на работењето на
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продавницата е: ќе работи со текстилни и плетени
стоки, конфекција и кожна галантерија, јутени ткаенини и сите видови пластични стоки.
Продавнцата е основана од Трговското претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак" од Тетово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово,
бр. 04-18446/1 од 29. XII. 1962 година.
Раководител на продавницата е^Абдирауф Абдиу.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
0р. 70/63.
(138)
Окружниот стопански еуд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 290, страна 1135, книга I, е запишана под
фирма: Трговско претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак"
од Тетово
Продавница број 4 во Тетово, плоштад „Маршал Тито" бр. 13. Предмет на работењето
на продавницата е: продажба на текстилни и плетени стоки, конфекција и кожна галантерија, јутени ткаенини и сите видови пластични стоки.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие за промет на големо и мало со текстил и
кожна галантерија „Јелак" — Тетово, а согласно со
решението на Народниот одбор на општината Тетово, бр. 04-18447/1 од 21. XII. 1962 година.
Раководител на продавницата е Назив Ибрахими.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 71/63.
(139)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 290, страна 1135, книга I, е запишана под
фирма: Трговско претпријатие за промет на големо
и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак" од
Тетово — Продавница број 6 во Тетово, плоштад
„Маршал Тито" бр. 28. Предмет на работењето на
продавницата е: промет со текстилни и плетени
стоки, конфекција и кожна галантерија, јутени ткаенини и сите видови пластични стоки.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие за промет на големо и мало со текстил и
кожна галантерија „Јелак" од Тетово, а согласно
со решението на Народниот одбор на општината Тетово, бр. 04-18472/1 од 29. XII. 1962 година.
Раководител на продавницата е Стадомир Пауновски.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
t
бр. 73/63.
(140)

Бр. 30 — Стр. 581

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните;
рег. бр. 290, страна 1135, книга I, е запишана под
фирма: Трговско претпријатие за промет на големо
и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак" од
Тетово — Продавница број 7 во Тетово, плоштад
„Маршал Тито" бр. 12. Предмет на работењето на
продавницата е: промет со текстилни и плетени стоки, конфекција и кожна галантерија, јутени ткаенини и сите видови пластични стоки.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие за промет на големо и мало со текстил и
кожна галантерија „Јелак" од Тетово, а согласно
со решението на Народниот одбор на општината
Тетово, бр. 04-18448/1 од 29. XII. 1962 година.
Раководител на продавницата е Благоја Чолаковски.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 65/63.
(141)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 290, страна 1135, книга I, е запишана под
фирма: Трговско претпријатие за промет на големо
и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак" од
Тетово — Продавница број 8 во Тетово, ул. „Илинденска" бр. 2. Предмет на работењето на продавницата е: промет со текстилни и плетени стоки, конфекција и кожна галантерија, јутени ткаенини и
сите видови пластични стоки.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие за промет на големо и мало со текстил и
кожна галантерија „Јелак" од Тетово, а согласно
со решението на Народниот одбор на општината
Тетово бр. 04-18444/1 од 29. XII. 1962 година.
Раководител на продавницата е Андро Михајловски.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фм
бр. 63/63.
(142)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 290, страна 1135, книга I, е запишав^ под
фирма: Трговско претпријатие за промет на големо
и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак" од
Тетово — Продавница број 9 во Тетово, плоштад
„Маршал Тито бр. 37. Предмет на работењето на
продавницата е: ќе продава текстилни и плетени
стоки, конфекција и кожна галантерија, јутени ткаенини и сите видови пластични стоки.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие за промет на големо и мало со текстил и
кожна галантерија „Јелак" од Тетово, а согласно
со решението на Народниот одбор на општината
Тетово, бр. 04-18445/1 о^29. XII. 1962 година.
Раководител на продавницата е Стојан Петровски.
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Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 62/63.
(143)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 290, страна 1135, книга I, е запишана под
фирма: Трговско претпријатие за промет на големо
и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак" од
Тетово — Продавница број 16 во Тетово, ул. „Беличица" бр. 24. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на јутени производи, производи од
гума, каучук и пластични маси и кожна галантерија.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие за промет на големо и мало со текстил и
кожна галантерија „Јелак" од Тетово, а согласно
со решението на Народниот одбор на општината
Тетово бр. 15020/1 од 14. XI. 1962 година
Раководител на продавницата е Мето Дојчиновски.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 56/63.
(144)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 290, страна 1135, книга I, е запишана под
фирма: Трговско претпријатие за промет на големо
и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак" од
Тетово — Продавница број 17 во Тетово, ул. „Тодор
Циповски Мерџан" бр. 10. Предмет на работењето на
продавницата е: продажба на тешка и лесна конфекција, како и сите видови на кратка комадна
стока од волнено, памучно и синтетичко предиво.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие за промет на голило и мало со текстил и
кожна галантерија „Јелак" од Тетово, а согласно
со решението на Народниот одбор на општината
Тетово, бр. 04-16636/1 од 17. XI. 1962 година.
Раководител на продавницата е Мето Дојчиновски.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 66/63.
(145)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 103, страна 497, книга III, е запишан под
фирма: Сервис за превоз, утовар, растовар и други
услуги — Скопје, ул. „Стив Наумов" бр. 121. Предмет на работењето на сервисот е: вршење превоз,
утовар, растовар и други услуги на стопанските организации, установите, граѓаните и др.
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Сервисот е основан од Народниот одбор на општината Кале — Скопје, со решението бр. 205 од
26. X. 1962 година.
Сервисот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Мингов Ангел, в. д. директор, во границите на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 103/63.
(160)
Окружниот" стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 55, страна 125, е запишана под фирма: Фабрика за конфекција „Единство" од Тетово — Про.давница број 3 во Тетово, ул. „Страшо Пинџур" бр.
39. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на долна и горна конфекција, јоргани и душеци од свое производство, како и трикотажни производи од други претпријатија за дополнување на
асортиманот.
Продавницата е основана од Работничкиот совет
на Фабриката за конфекција „Единство" — Тетово,
а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово, бр. 04-16758/1 од 20. XII. 1962 година.
Раководител на продавницата е Стојан Јорган
ќијевиќ.
Продавницата ќе ја претставува^ задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 792/62.
(165)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 389, страна 201, книга II, е запишан под
фирма: Шумско стопанство „Кожув "од Гевгелија
— Погон за изработка на дрвна амбалажа во село
Миравци (со самостојна претсметка). Предмет на
работењето на погонот е: изработка на дрвна амбалажа.
Погонот е основан од Работничкиот совет на
Шумското стопанство „Кожув" - Гевгелија, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија, бр. 03-3066/1 од 9. VII. 1962 година.
Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Поп Дучев инж. Михаил, директор, Глигоров Илија, ш^ф на сметководството, и Танчев Ристо, раководител на погонот, во границите на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
760/62. (1)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 260, страна 977 ,книга I, е запишано под
фирма: Новинско-издавачко претпријатие „Борба"
— Белград — Претставништво во Куманово, ул^
^Вардарска" бр. 3. Предмет на работењето на претставништвото е: продажба на сите изданија на новинско-издавачкото претпријатие „Борба" — Белград, како и изданијата на другите новинско-изда-
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вачки претпријатија, прибираше на огласи за издавачкото прегоријзите „Борба "и продажба на стари
весници.
Претставништвото е основано од Работничкиот
совет на Новинско-издавачкото претпријатие „Борба" — Белград, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово ,бр. 04-10712/1 од
15. VI. 1962 година.
Претставништвото ќе го потпишува, задолжува
и раздолжува Петруш Ивановски, во границите на
овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
747/62. (3)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 213, страна 773, книга II, е запишана под
фирма: Трговско претпријатие за промет со цигари,
кибрит и вредносници на големо и мало „Тутун" од
Скопје — Продавница (трафика) број 9 во Скопје,
ул. „Партизанска" б. б. (населба „Карпош"). Предмет
на работењето на продавницата е: продажба На мало на тутун, преработки од тутун ,таксени и поштенски вредносници и сл., прибор за пушење, пишување и бричење, хигиенска гума и разни разгледници.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Тутун" — Скопје,
а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија, Скопје, бр. 04-18860/1 од 10. XI.
1962 година.
Раководител на продавницата е Илија Лозанов.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
756/62.
(7)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 213, страна 773, книга И, е запишана под
фирма: Трговско претпријатие за промет со цигари,
кибрит и вредносници на големо и мало „Тутун"
од Скопје — Продавница (трафика) бр. 46 во Скопје, ул. „Беласица" (до Воена болница). Предмет на
работењето на продавницата е: продажба на цигари, кибрит, вредносници, прибор за пушење, и бричење, разни разгледници и хигиенска гума на мало.
Продавницата е основана од Работничкиот совет
на Трговското претпријатие за промет со цигари,
кибрит и вредносници на големо и мало „Тутун" —
Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје, бр. 03/1-18227
од 13. ХП. 1962 година.
Раководител на продавницата е Георгиевски
Бранко.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
^ О д Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
768/62.
(22)
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 213, страна 773, книга I, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со цигари, кибрит и вредносници на големо и мало „Тутун" од
Скопје — Продавница (трафика) број 7 во Скопје,
ул. „ЈНА" б. б. (во СВР). Предмет на работењето на
продавницата е: продажба на мало на тутун, преработки на тутун, таксени и поштенски вредносници сл., прибор за пушење, пишување и бричење,
хигиенска гума и разни разгледници.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со цигари,
кибрит и вредносници на големо и мало „Тутун" —
Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор
на општината Ид адија, Скопје, бр. 04-18859/1 од
10. XI. 1962 година.
Раководител на продавницата е Елена Симова.
Продавницата ќе ја претставува ,задолжува и
раздолжува матичното претпријатие во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
754/62.
(5)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 213, страна 773, книга II, е запишана под
фирма: Трговско претпријатие за промет со цигари,
кибрит и вредносници на големо и мало „Тутун" од
Скопје — Продавница (трафика) број 2 во Скопје
ул. „Партизанска" б. б. (Техничко училиште). Предмет на работењето на продавницата е: продажба на
мало на тутун, преработки од тутун, таксени и поштенски вредносиници и сл., прибор за пушење, пишување и бричење, хигиенска гума и разни разгледници.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Тутун" — Скопје,
а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија, Скопје, бр. 04-68859/1 од 10. XI.
1962 година.
Раководител на продавницата е Илија Тодоров.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
755/62.
(6)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 213, страна 773, книга И, е запишана под
фирма: Трговско претпријатие за промет со цигари,
кибрит и вредноснииц на големо и мало „Тутун" од
Скопје — Продавница бр. 47 (Кумановска трошарина). Предмет на работењето на продавницата е: продажба на цигари, кибрит, вредносници, прибор за
пушење и бричење, разни разгледници и хигиенска
гума на мало.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со цигари, кибрит и вредносници на големо и мало „Тутун"
од Скопје, а согласно со решението бр. 03/1-18226 од
13. XII. 1962 година.
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Раководител на продавницата е Ивановски Јордан.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
770/62.
(23)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 213, страна 773, книга II, е запишана под
фирма: Трговско претпријатие за промет со цигари,
кибрит и вредносници на големо и мало „Тутун" од
Скопје — Продавница (трафика) број 48 во Скопје,
ул. „Индустриска" (раскрсница Автокоманда). Предмет на работењето на продавницата е: продажба на
цигари, кибрит, вредносници, прибор за пушење и
бричење, разни разгледници и хигиенска гума на
мало.
Продавницата е основана од Работничкиот совет
на Трговското претпријатие за промет со цигари, кибрит и вредносници на големо и мало „Тутун" од
Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат К у л а С к о п ј е , бр. 03/1-18225
од 13. XII. 1962 година.
Раководител на продавницата е Владо Николовски.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
769/62.
(24)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 213, страна 773, книга II, е запишана под
фирма: Трговско претпријатие за промет со цигари,
кибрит и вредносници на големо и мало „Тутун" од
Скопје — Продавница (трафика) бр. 51 во Скопје
ул. „Цветан Димов" (Чаир). Предмет на работењето
на продавницата е продажба на цигари, кибрит,
вредносници, прибор за пушење и бричење, разни
разгледници и хигиенска гума на мало.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со цигари, кибрит и вредносници на големо и мало „Тутун"
— Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје, бр. 03/1-18228
од 13. XII. 1962 година.
Раководител на продавницата е Лазаревски
Наум.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
771/62.
(25)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 205, страна 625, книга I, е запишан под фирма: Фабрика за производство на крупна кожа од
Куманово — Работничко-службенички ресторан во
Куманово. Предмет на работњето на ресторанот е:
приготвување (готвење) на сите врсти топли и ладни
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јадења за појадок, ручок и вечера; набавка и продажба на сите врсти сувомесни производи и прехранбени артикли, како и конзервирани и неконзервирани прехранбени артикли, сите врсти безалкохолни пијалоци и пиво и цигари од сите врсти.
Ресторанот е основан од Работничкиот совет на
Фабриката за производство на крупна кожа во К у маново, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово, бр. 04-23517/1 од 3. XIL
1962 год.
Раководител на ресторанот е Стошевски Димит р о в Александар.
Работничко-елужбеничкиот ресторан ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат: Денковски
Бошков Ангел, Георгиевски Стојанов Трајко и Љомов Андонов Андон, службеници во фабриката, во
границите на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
745/62.
(38)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 300, страна 1231 ,е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало за огревни,
градежни и железарски материјали „Тесла" од Тетово — Продавница број 11 во Тетово, ул. „Илинденска" бр. 11. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на градежни железарски, електротехнички, санитарни, инсталациони и метални материјали и стоки, намештај, машини за шиење, прибор, фотографски и оптички материјали, оружје,
муниција, експлозивни и пиротехнички материјали,
ловечки материјали и прибор, рибарски материјали и прибор, велосипеди, колички и други трговски
стоки и материјали.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало за
огревни, градежни и железарски материјали „Тесла" од Тетово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово, бр. 04-218/1 од
10. I. 1963 година.
Раководител на продавницата е Реџеп Арофи.
Продавницата ќе ја претставува, задоллсува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
130/63.
(280)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 300, страна 1231, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за огревни ,градежни и железарски материјали на големо и мало „Тесла" од Тетово — Продавница во Тетово, ул. „Страшо Пинџур44
бр. 38. Предмет на работењето на продавницата е:
продажба на градежни, железарски, електро-технички, санитарни, инсталациони материјали и метални стоки, саати, изработки од скапоцени метали,
музички инструменти, велосипеди, бои, лакови, хемикалии и прибор, технички стоки за снабдување
на производните и градежните претпријатија, услужните сервиси, занаетчиските претпријатија, селскостопански орудија и алат, канцелариски и к у ќен мебел и други материјали.
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Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за огревни, градежни и железарски материјали на големо и мало „Тесла" од Тетово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-218/1 од
10. I. 1963 година.
Раководител на продавницата е Мирче Спировски.
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружнио тстопански суд во Скопје, Фи бр.
139/63.
(282)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 300, страна 1231, е запишан под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало за огревни,
градежни и железарски материјали „Тесла" од Тетово — Склад во Тетово, ул. „Страшо Пинџур" бр.
"62. Предмет н аработењет она складот е: ускладиштување и продажба на големо и мало на градежни,
железарски и електротехнички материјади, санитарни инталациони и метални материјали и стоки, намештај, машини за шиење и прибор, музички инструменти, радиоапарати и прибор, фотографски и
оптички апарати, саати и изработки од драгоцени
метали, моторни возила и резервни делови и прибор,
велосипеди, нафтени деривати, мазива, уља и масти, муниција, оружје, експлозивни и пиротехнички материјали и прибор, технички стоки за снабдување на производните претпријатија, занаетчиството, селскостопански орудија, алати и други материјали.
Складот е основан од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало за огревн о градежни и железарски материјали „Тесла" од
Тетово, а согласно со решението на Народниот одбор
на општината Тетово, бр. 04-218/63 од 10. I. 1963
година.
Раководител на складот е Стево Сарковски.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
142/62.
(284)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 300, страна 1231, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало за огревни,
градежни к железарски материјали „Тесла" од Тетово — Продавница број 5 во Тетово, ул. „Борис Кидрич". Предмет на работењето на продавницата е:
продажба да огревни материјали, огревно дрво од сите видови, јаглен од сите врсти, јамско дрво, брикети, дрвен јаглен и други огревни материјали, како и
градежни материјали.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Тесла" — Тетово,
а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово, бр. 02-218/1 од 10. I. 1963 година.
Раководител на продавницата е Стојан Симовски.
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Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
135/63.
(275),
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 300, страна 1231 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало за огревно
градежни и железарски материјали „Тесла" од Тетово — Продавница број 6, ул. „Иво Рибар Лола бр. 147. Предмет на работењето на продавницата е:
продажба на градежни материјали, цемент, керамиди, цигли, вар, обла граѓа, даски, бунарски мотки,
паркет, шпер плочи, панел плочи, лесонит, трска,
бродарски под и други градежни материјали.
Продавницата е основана од Работничкиот совет
на Трговското претпријатие на големо и мало за
огревни, градежни и железарски материјали „Тесла од Тетово, а согласно со решението на Народниот
одбор на општината Тетово, бр. 04-218/1 од 10. I. 1963
година.
Раководител на продавницата е Спиро Цветановски.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
136/63.
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 300, страна 1231 е запишана под фирма: Т р говско претпријатие за огревни, градежни и железарски материјали на големо и мало „Тесла" од
Тетово — Продавница број 7 во Тетово, ул. „Тодор
Циповски" бр. 12. Предмет на работењето на про-р
давницата е: ќе работи со куќен и канцелариски мебел, кујни, спални, комбиновани соби, мушами,
страгули, тепици, линолеум, детски играчки, дрвени и поникловани производи и друго.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Тесла" од Тетово,
а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово, бр. 04-16901/1 од 10. I. 1963 година.
Раководител на продавницата е Стефче Стевановски.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
140/63.
(277^
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 300, страна 1231, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за огревни, градежни и железарски материјали на големо и мало „Тесла" од Тетово - Продавница број 9 во Тетово, ул. „Страшо
Пинџур" бр. 60. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на градежни, железарски, електротехнички, санитарни, инсталациони и метални
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материјали и стоки, сааит, изработки од драгоцени
материјали, петролеј, ваишпирт, мазива, уља и масти, експлозивни и пиротехнички материјали, бои,
лакови, хемикалии и прибор, технички стоки за
снабдување на производните претпријатија и занаетчиство, селскостопански материјали и алат, видови на железарски и градежни материјали.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за огревни, градежни и железарски материјали на големо и мало „Тесла" од Тетово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово, бр. 04-218/1 од
10. I. 1963 година.
Раководител на продавницата е Абдиламит
Ејупи.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
н аовластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
138/63.
(279)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 300, страна 1231, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало за огревни,
градежни и железарски материјали „Тесла" од Тетово — Продавница број 3 во еТтово ул. „Маршал
Тито" бр. 120. Предмет на работењето на продавницата е: ќе работи со градежни материјали, цемент, керамиди, цигли, вар, обла граѓа, даски, бунарски мотки, паркет, шпер плочи, панел плочи,
лесонит, трска, бродарски под и други градежни
материјали.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и ^ало
за огревни, градежни и железарски! материјали
„Тесла" — Тетово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово, бр. 04-218/1 од
10. I. 1963 година.
Раководител на продавницата е Таир Локмани.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
133/63.
(273)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
' рег. бр. 300, страна 1231, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало за огревни,
градежни и железарски материјали „Тесла" од Тетово — Продавница број 4 во Тетово, плоштад „Маршал Тито" бр. 30. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на електрични уреди, термички апарати, музички инструменти, радиоапарати, телевизори, фотографски и оптички апарати, моторни возила од сите врсти, разни делови и прибор, велоиспеди, машини за шиење и прибор, санитарни
и инсталациони материјали, драгоцени метали, лустери, греалки, детски поникловани и железни
играчки и други електрични материјали и прибор од
разен вид на електро железарска гранка, како и
земјоделски орадија и алат.
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Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало за
огревни, градежни и железарски материјали „Тесла" од Тетово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово, бр. 04-218/1 од
10. I. 1963 година.
Раководител на продавницата е Илија Цветковски.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окуржниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
134/63.
(274)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 300, страна 1231, е запишана под фирма:
Трговско претпријатие на големо и мало за огревн о градежни и железарски материјали „Тесла" од
Тетово — Продавница број 1 во Тетово, плоштад
„Маршал Тито" бр. 22. Предмет на работењето на
продавницата е: продажба на градежни, железарски,
електротехнички, санитарни и инсталациони материјали, метални стоки, саати и изработки од драгоцени метали, музички инструменти, велосипеди, боилакови, хемикалии и прибор, технички стоки за
снабдување на производните претпријатија, градежништво, услужните сервиси, занаетчиството, селското стопанство со орадија и алати, канцеларски и
куќен мебел и други материјали.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало
за огревни, градежни и железарски материјали „Тесла" од Тетово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината еТтово, бр. 04-218/1 од
10. I. 1963 година.
Раководител на продавницата е Живко Стаматовски.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
131/63.
(271)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 300, страна 1231, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало за огревни,
градежни и железарски материјали „Тесла" од Тетово — Продавница бр. 2 во Тетово, ул. „Беличица"
бр. 4. Предмет на работењето на продавницата е:
продажба на градежни, железарски, електротехнички, санитарни и инсталациони материјали, метална
стока, саати и изработки од драгоцени метали, музички инструменти, велосипеди, бои, лакови, хемикалии и прибор, технички стоки за снабдување на
производните претпријатија, градежништвото, услужните сервиси, занаетчиството, селското стопанство
со орудија и алати, канцелариски и куќен мебел и
други материјали.
Продавницата е основана од Работничкиот совет
на Трговското прегориј анте на големо и мало за
огревни ,градежни и железарски материјали, „Те-

27 август. 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

ела" — Тетово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово, бр. 04-218/1 од
10. I. 1963 година.
Раководител на продавницата е Ваит Амети.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
132/63.
(272)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 14, страна 43, е запишана под фирма: Претпријатие за купопродажба и поправка на радиоапарати и делови „Радио центар" од Скопје — Продавница број 3 во Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 27.
Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на радио апарати, телевизори, електро
акустични апарати, магнетофони, грамофони, електро-материјали, апарати за домаќинство и друго
(цела гранка 119).
Продавницата е основана од Работничкиот совет
на Претпријатието „Радио центар" — Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадкја, Скопје, бр. 04-17734/1 од 25. X. 1962
година.
Раководител на продавницата е Радивое Манчевски.
Продавницата ќе ј а претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
689/62.
(39)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 770, страна 479, книга III, е запишана под
фирма: Дрвно — индустриско претпријатие „Војводина" од Нова Пазова — Продавница за куќен
намештај - Скопје, ул. „Загребачка" бр. 4. Предмет
на работењето на продавницата е: продажба на мало на куќен мебел и делови од тој мебел од дрво и
плетен мебел од прачки, душеци, мадраци од волна
и морска трева, к а н ц е л а р о т мебел, детски колички
и дрвена галантерија, лежалки, венталки и сл;
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Дрвно — индустриското претпријатие „Војводина" од Нова Пазова, а согласно со решението
на Народниот одбор на општината Кале — Скопје,
бр. 3265 од 23. III. 1962 год.
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува Андов Коста, раководител, во границите на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
326/62.
(65)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 769, страна 473, книга III, е запишана под
фирма: Големотрговско претпријатие „Имекс" експорт—импорт — Копер — Претставништво во Скопје,
ул. „99 бис" бр. 1/1. Предмет на работењето на претставништвото е: комерцијално го обработува своето
подрачје како и по извоз така и по увоз, внатрешен
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промет, набавува девизи ,склучува договори и самостојно извршува наредби што му ги дава претпријатието и за кое е овластено, ја развива својата дејност за постигнување на што поголем извоз.
Претставништвото е основано од Работничкиот
совет на Големотрговското претпријатие „Емекс"
експорт — импорт — Копер, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале, Скопје, бр. 9381 од 10. X. 1962 година.
Претставништвото ќе го потпишува, задолжува
и раздолжува Живко Стојановски, раководител, во
границите на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
730/62.
(66)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 771, страна 485, книга HI, е запишано под
фирма: Претпријатие за производство и трговија со
алкохолни и безалкохолни пијалоци на големо и
мало и откуп на овошје за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Бисерка" — Скопје.
Предмет на работењето на претпријатието е: производство на разноврсни алкохолни и безалкохолни
пијалоци и оцет, трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци на големо и мало и откуп на овошје
за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци.
Претпријатието е основано од Народниот одбор
на општината Саат Кула, Скопје, со решението бр.
03-10604 од 19. VII. 1962 година, со фузија на Претпријатието за откуп и преработка на алкохолни и
безалкохолни пијалоци и трговија со истите „Винар" — Скопје и „Бисерка" Фабрика за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци и оцет — Скопје.
Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и
раздолжува Љупчо Мариновски, в. д. директор, во
границите на овластувањето.
Со фузијата се бришат од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 289, страна 743,
Фабриката за производство и промет на акохолни
и безалкохолни пијалоци и оцет „Бисерка" — Скопје и Претпријатието за откуп и преработка на алкохолни и безалкохолни пијалоци и трговија со
истите „Винар" — Скопје, од рег. бр. 79, страна 229.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, ф и бр.
791/62.
(67)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 767, страна 455, книга III, е запишано под
фирма: Претпријатие за меѓународен и внатрешен
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција и јавни складишта „Југотранс — транскоп" Скопје. Предмет на работењето на претпријатието е:
ќе ги врши стопанските дејности и внатрешен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција
и јавни складишта.
Претпријатието е основано од Народниот одбор
на општината Идадија, Скопје, со решението бр.
20039 од 13. XII. 1962 година и Народниот одбор на
општината Битола, со решението бр. 03-7807 од
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19. ХН .1962 год., а со фузијата на „Транскоп" претпријатие за меѓународна шпедиција - Скопје
и „Југотранс" - Битола.
Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и
раздолжува Садикарио Хаим, директор, во границите на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
763/62.
(69)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег бр. 192, страна ЈП, е запишана под фирма: Конфекциска фабрика „Прогрес" од Скопје - Продавница во Куманово, ул. „Маршал Тито" бр. 79.
Предмет на работењето на продавницата е: продажба на конфекција (машка, женска и детска) што ја
произведува фабриката, како и дополнување на
асортиманот од текстилна галантерија.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Конфекционата фабрика „Прогрес" - Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на
општината Куманово, бр. 04-15907/1 од 26. X. 1962
година.
Раководител на продавницата е Симо Крстев
Китанов.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
11/63.
(76)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 772, страна 491, книга III, е запишана под
фирма: Индустрија падобрана ,одеќа и рубља „Фрањо Клуз" - Београд — Продавница во Скопје, кеј
„13 ноември" бр. 5. Предмет на работењето на продавницата е: трговска дејност на мало со машка,
женска и детска конфекција, машка и женска долна облека, куса и плетена стока, манифактурна галантерија, продажба на сопствени производи, како
и производи на други производители што го надополнуваат асортиманот.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Индустријата „Фрањо Клуз"
Белград, а
согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода, Скопје, бр. 04-3163 од 1. X.
1962 година.
Раководител на продавницата е Лековски Г,
Андреја.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
12/63.
(82)
Окружниот стопански суд во Скопје, објавува
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 12, страна
45, е запишан под фирма: Земјоделска задруга
„Липково" од село Липково — Самостоен погон за
производство, кооперација, откуп, преработка и пласман на тутун - село Липково, Кумановско. Предмет на работењето на погонот е: производство, кооперација, откуп и продажба на тутун.
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Погонот е основан од Задружниот совет на Земјоделската задруга „Липково" од село Липково, а
согласно со решението на Народниот одбор на општината Липково, бр. 186/1 од 15. I. 1963 година.
Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Кирил Крстевски, в. д. раководител, Сабри Ибраими, претседател на задружниот совет, и
Петар Апостолски, книговодител, во границите на
овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
43/63.
(100)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 168, страна 445, е запишана под фирма: Градежно претпријатие „Црвена ѕвезда" од Гостивар
— I градилиште во Скопје. — Работничко — службеничка менза во Скопје, улица „Романија" бр. 12,
Предмет на работењето на мензата е: давање угостителски услуги на работниците и слулсбениците,
работници запослени во градилиштето — исхрана на
членовите на работниот колектив, како и тонење на
безалкохолни пијалоци, вклучувајќи и пиво.
Мензата е основана од Работничкиот совет на
Градежното претпријатие „Црвена ѕвезда" од Гостивар, со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула - Скопје, бр. 03/1-20731 од 21. XII.
1962 година.
Раководител на мензата е Мицковски Горе.
Работничко — службеничката менза ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Манчевски Наум,
инженер, раководител на I градилиште во Скопје,
во границите на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
4/63.
(106)
Окружниот стопански^Суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
рег. бр. 302, страна 1243, книга I, е запишана под
фирма: „Политика" — новинско-издавачко и печатарско претпријатие - Белград - Продавница во
Тетово, ул. „Маршал Тито" бр. 6. Предмет на работењето на продавницата е: продажба изданијата на
претпријатието, како и изданијата на други новинско-издавачки претпријатија.
Продавницата е основана од „Политика" - новинско-издавачко и печатарско претпријатие -ч
Белград, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово, бр. 04-193/1 од 29. VI. 1962
година.
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува Кирко Стојчевски, раководител, во границите на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
687/62.
(114)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 76, страна
305, е запишана под фирма: Земјоделска задруга
„Љуботен" од село Вратница — Занаетчиски дуќан
Ѕ— Касапница во село Вратница, Тетовско. Предмет
на работењето на касапницата е: продажба на месо
и месни производи.
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Касапницата е основана од Задружниот совет
на Земјоделската задруга „Љуботен" од село Вратница, а согласно со решението на Народниот одбор
на општината Теарце, бр. 03-6130/1 од 18. VIII. 1962
година.
Раководител на касапницата е Тодоровски Тасев Трипун.
Занаетчискиот дуќан — касапницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува задругата, во
границите на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
702/62.
(115)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 423, страна 477, книга II, е запишана под
фирма: Фабрика за изработка на кондури „Комуна11
— Призрен — Продавница во Кавадарци, ул. „Гуро
Ѓаковиќ "бр,. 41. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите врсти кондури од сопствено производство.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Фабриката за изработка на кондури „Комуна" од Призрен, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци, бр. 03-5714 од
20. VII. 1963 година.
Раководител на продавницата е Герасим Велков.
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува директорот на Фабриката fерѓизи Месар, во границите на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
24Ѓ63.
(127)
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 197, страна
371, книга II, е запишана под назив: Станбено-штедна задруга „Пушкин", Скопје, ул. „11 октомври 0
бр. 8 Предмет на работењето на задругата е:
1. да разработува програма за задружна изградба на станбени згради;
2. да изнајде најпогодни и најекономични форми
во организацијата и работата за изградба на станбени згради во сопствена режија;
3. да набавува благовремено земјишни парцели
за изградба на станови;
4. да осигура потребни финансиски средства за
работата на задругата;
'
5. да развива секаква дејност, почнувајќи од собирање на штедни влогови па до изградбата со што
се овозможува побрзо, поекономично и поефтино
градење на станови.
Задругата е основана согласно со одобрението
од Народниот одбор на општината Кисела Вода
Скопје, бр. 06-С-988 од 22. I. 1963 година, со кое се
одобруваат и правилата на задругата.
Членови на управниот одбор на задругата се:
Константин Данов, претседател, Борис Петров, сеч
кретар, Борис Стојанов, благајник, Мирко Митровски и Роза.Беличкова, членови. Управник на задругата е Душко Апостолски.
Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и
раздолжуваат Данов Гледстонов Константин, претседател на управниот одбор, и Петров Лазаров Б о рис, секретар.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
84/63.
(128)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
рег. бр. 297, страна 765, е запишана под фирма:
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
Претпријатие за поправка на автомобили, земјоделрег. бр. 1249, страна 303, книга t е запишано под
ски, градежни и други машини „Механика" — Скофирма: Занаетчиско претпријатие „Електро метал"
л
пје,
Работничка менза во Скопје, ул. „516" бр, 5.
— Тетово. Предмет на работењето на претпријатието
Предмет на работењето на мензата е: вршење угое : изведуваше на електроинсталации за осветление,
стителски услуги на работниците и службениците
моторни инсталации, далноводи и трафостаници до
зашилени во претпријатието — исхрана на члено10 KB на индустриски објекти, оправка на сите вивите на работниот колектив, точење на безалкохолдови електрични уреди, изработка на лимаро - брани пијалоци, вклучувајќи го и пивото.
варски производи, вршење на лимарски, браварски
и водоинсталатерски услуги и услуги од градежно
Мензата е основана од Работничкиот совет на
занаетчиство, како и продажба на сите видови
Претпријатието за поправка на автомобили, земјоелектрични материјали, музички инструменти, раделски, градежни и други машини „Механика" —
диоапарати и преработка на санитарни инсталациоСкопје, со решението на Народниот одбор на општини и водоинсталациони материјали и уреди и лината Саат Кула, Скопје, бр. 03/1-20366/61 од 5. I. 1963
маро — браварски производи.
година.
Претпријатието е основано од Народниот одбор
Раководител на мензата е Јовановска Зора, а
на општината Тетово, со решението бр. 01-18305 од
ќе ја потпишува мензата Мирко Таневски, дирек24. XII. 1962 година, а со фузијата на Лимарскотор на претпријатието, и Глигор Мешков, директор
на стопанско-сметководниот сектор на претпријабраварското и водоинсталатерско претпријатие „Метието.
тал" и Претпријатието „Електрорадио сервис" Тетово.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи брѓ
Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и
50/63.
(129)
раздолжува Благоја Митрушевски, в. д. директор,
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
во границите на овластувањето.
^
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
рег бр. 516, страна 641, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијал на големо и мало
8/63.
,
Ш6)
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„Центроколонијал" од Скопје — Продавница број
34 во село Долно Нерези. Предмет на работењето на
продавницата е: продажба на сите видови колонијално-прехранбени стоки, како и стоки за домаќинство.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за колонијал на големо и мало „Центроколонијал" од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје, бр. 04-20278/1 од 10. XII. 1962
година.
Раководител на продавницата е Славе Радевски.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
776/62.
(130)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ
На основа дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-4089/1 од 9.V.1963 година,
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и
работилници на страна 558, рег. бр. 548, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер Лиљана -Димова, со
седиште во Титов Велес, ул. „Маршал Тито" бр. 24.
Предмет на работењето на дуќанот е: фризерски
услуги за жени.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лиљана
Димова.
(97)
На основа дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-4585/1 од 16.V.1963 година,
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и
работилници на страна 559, рег. бр. 549, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Андон Петров Бошков, со седиште во Титов Велес, ул. „Нишка" бр. 1.
Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андон
Петров Бошков.
(98)
На основа дозволата од Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината К и села Вода — Скопје бр. 04-4488 од 25.V.1963 година,
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и
работилници на страна 11, ред. бр. 90, занаетчискиот
дуќан под фирма: Абдиќерим Ил. Џемаили, со седиште во Скопје, ул. „473" бр. 13. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на кори за пита, обланди и корнети.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдикерим Ил. Џемаили.
(99)
На основа дозволата од Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кисела Вода - Скопје бр. 04-2768 од 27.V.1963 година, е
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и
работилници на страна 11, рег. бр. 91, занаетчискиот
дуќан под фирма: Електроинсталатер Којчевски Т.
Вецко, со седиште во Скопје, ул. „И октомври"

27 август 1963

бр. 116. Предмет на работењето на дуќанот е: електроинсталатерски услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Којчевски Т. Вецко.
(100)
На основа дозволата од Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје бр. 04-2712 од 25.IV.1963 година,
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани
и работилници на страна 10, рег. бр. 87, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Јордан Н. Арсов,
со седиште во Скопје, ул. „Мирче Ацев" бр. 101.
Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан
Н. Арсов.
101)
На основа дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-18066/1 ^од 16.V.1963 година, е
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и
работилници на страна 541, рег. бр. 542, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткарница „Белград" на
Саити М Идриз, со седиште во Тетово, ул. „Тодор
Циповски — Мерџан" бр. 8. Предмет на работењето
на дуќанот е: изработка и продажба на слаткарски
производи.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Саити
М. Идриз.
(102)
На основа дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп
бр. 4-2198 од 25.V.1963 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на
страна 375, рег. бр. 375, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Сокол Китанов Здравески, со седиште во Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски" бр. 79. Предмет на работењето на дуќанот е:
волновлачарски услуги.
Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Сокол
Китанов Здравески.
(103ј
На основа дозволата од Отсекот за стопанство
на Народниот одбор на општината Крушево
бр. 06-28/7 од 25.VI.1963 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на
страна 30, рег. бр. 30, книга П, занаетчискиот дуќан
под фирма: Електроинсталатер Идриз Азем Мујковиќ, со седиште во село Житоше. Предмет на работењето на дуќанот е: електроинсталатерски услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Идриз
Азем Мујковиќ
(105)
На основа дозволата од Отсекот за стопанство
на Народниот одбор на општината Крушево
бр. 06-28/9 од 9.VTII.1962 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на
страна 31, рег. бр. 31, книга П, занаетчискиот дуќан
под фирма: Ј а ж а р Шевкет Адем Џалиловиќ, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на јажина.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шевкет
Амет Џалиловиќ.
(106)
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На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Крушево
бр. 06-28/10 од 7.IX.1962 година, е запишав во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на
страна 32, рег. бр. 32, книга И, занаетчискиот дуќан
под фирма: Ковач Душан Борисов Талевски, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки изработки и услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан
Борисов Талевски.
(107)
На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Крушево
бр. 06-28/11 од 9.Х.1962 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на
страна 33, рег. бр. 33, книга II, занаетчискиот дуќан
под фирма: Молер Божидар Ѓорѓиев Павловски, со
седиште во Крушево. Дредмет на работењето на дуќанот е: молерски услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Божидар
Горгиев Павловски.
(106)
На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Крушево
'
^ 1.ПЛ963 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на
страна 34, рег. бр. 34, книга П, занаетчискиот дуќан
под фирма: Часовничар Веле Тасев Кокароски, со
седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е: поправка на саати.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веле Тасев Кокароски.
(109)
На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Крушево
бр. 06-28/6 од 5.HL1962 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на
страна 35, рег. бр. 35, книга П, занаетчискиот дуќан
под фирма: Потковувач Димитар Костов Најденовски, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е: потковачки услуги,
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар
Костов Најденовски.
(НО)
На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Крушево
бр. 06-28/7 од 5.III.1963 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на
страна 36, рег. бре 38, книга П, занаетчискиот дуќан
под фирма: Столар Пажикоски Михајло Пирикли,
со седиште во Крушево. Предмет на работењето на
дуќанот е: столарски изработки и услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пажикоски Михајло Пирикли.
(111)
На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Крушево
бр. 06-28/8. од 25.IV.1963 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на
страна — 37, рег. бр. 37, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Електроинсталатер Љутво Садиков
Љајиќ, со седиште во с. Житоше. Предмет на рабо-
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тењето на дуќанот е: електроинсталатерски услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љутво
Садиков Љајиќ.
(112)
На основа дозволата од Советот за стопанство на
Народниот одбор на општината Радовиш бр. 05-2245/1
од 20.V.1963 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, рег.
бр. 54, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма:
Колар Александар Чедомир Станковиќ, со седиште
во село Конче. Предмет на работењето на дуќанот е:
коларски изработки и услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Чедомир Станковиќ.
На основа дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-17759 од 18.XII.1962 година, е
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и
работилници на страна 539, рег. бр. 540, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткарница „Скопје" на
Рамадан Ајдара Фаризи, со седиште во Тетово, ул.
„Горна Чаршија" бр. 53. Предмет на работењето на
дуќанот е: изработка и продажба на слаткарски
производи.
Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Рамадан
Ајдара Фаризи.
(115)
На основа дозволата од Одделението за стопан^
ство на Народниот одбор на општината Прилеп
бр. 4-2278 од 30.IV.1963 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на
страна 376, рег. бр. 376, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Марија Марулец, со седиште во
Прилеп. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на цртежи и рачни работи.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марија
Марулец.
(117)
На основа дозволата од Отсекот за стопанство
на Народниот одбор на општината
Орашец
бр. 05-1564/1 од 7.V.1963 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на
страна 4, ред. бр. 31, занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидар-фасадер Александар М. Дамчевски, со
седиште во село Пчиња. Предмет на работењето на
дуќанот е: ѕидаро-фасадерски услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар М. Дамчевски.
(119)
На основа дозволата од Отсекот за управни работи — Реферат за општостопански работи на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје
бр. 02/4-4824/1 од 29.V.1963 година, е запишан во
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници
на е ф а н а 12, рег. бр. 116, книга И, занаетчискиот
дуќан под фирма: Саатчија Горѓи Д. Костадинов, со
седиште во Скопје, ул. „Орце Николов" бр. 38. Предмет на работењето на дуќанот е: саатчиски услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи
Д. Костадинов.
(120)
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КОНКУРСИ
Управниот

одбор

27 август 1963

Управниот одбор на Ветеринарната станица, село
Драгоманце при Општината Старо Нагоричане, Кумановска околија
распишува

ПРИ ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ КИСЕЛА ВОДА
- СКОПЈЕ

КОНКУРС

распишува

за пополнување на работното место во Ветеринарна^
та станица, село Драгоманце

К О Н К У Р С
за пополнување на следните работни места:
ЛЕКАР ПЕДИЈАТАР
1
2. ЛЕКАР ДИФЕРЕНЦИРАН ПЕДИЈАТАР
1
3. ЛЕКАР ФТИЗОЛОГ
1
4. ЛЕКАР ОД ОПШТА ПРАКСА
1
Услови: Под 1 кандидатот треба да има завршено медицински факултет со специјалистички испит;
Под 2 кандидатот треба да има завршено медицински факултет со курс за диференциран лекар;
Под 3 кандидатот треба да има завршен медицински факултет со специјалистички испит;
Под 4 кандидатот треба да има завршен медицински факултет со положен стручен испит.
Личен доход според Правилникот за распределба на личниот доход при Здравствениот дом Кисела
Вода - Скопје.
Конкурсот е отворен до неговото пополнување.
Молбите да се доставуваат до архивата на
Здравствениот дом Кисела Вода — Скопје.
Конкурсната комисија при Заводот за урбанизам и архитектура - Битола
распишува

КОНКУРС
за еден градежен инженер — на работното место водејќи проектант
УСЛОВИ: Кандидатот треба да има завршено
технички ф а к у л т е т — градежен одсек со 8 години
стручна практика во областа на урбанизмот, положен стручен испит и овластување за проектирање.
Плата по Правилникот за рамките на платите
на работниците и службениците на Заводот за урбанизам и архитектура.
Молбите, прописно таксирани, со документи
предвидени во член 31 од Законот за јавните службеници и со опширен опис за досегашната работа, да
се доставуваат до конкурсната комисија.
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавување4
то односно до пополнување на работното место.

Еден ветеринарен лекар.
Услови: Дипломиран ветеринарен лекар и три
години практика во струката.
Молбите и документите по чл. 31 од Законот за
јавните службеници се доставуваат до управниот
одбор на Ветеринарната станица село Драгоманце,
во рок од 15 дена од денот на објавувањето.
Основна плата според ЗЈС, а положајна и посебен додаток по одлука на општината.
Молбите ќе се примаат до пополнување на ран
ботното место.
(1007)
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