
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 28 ноември 1969 
С к о п ј е 

Број 41 Год. XXV 

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

326. 
Врз основа на член 7 и 9 од Законот за задол-

жително учество на граѓаните во отстранувањето 
на општа опасност („Службен весник на НРМ", 
бр. 14/56 и „Службен весник на СРМ" бр. 16/65), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА 
ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ И 

ДРУГИ ОПШТООПАСНИ НАСТАНИ 
1. Се образува Републички штаб за заштита од 

елементарни непогоди и други општоопасни наста-
ни (Штаб). 

2. Штабот, во согласност со Законот за задол-
жителното учество на граѓаните во отстранувањето 
на општа опасност, во случај на елементарни непо-
годи! или други општоопасни настани раководи с(о 
отстранувањето на опасностите. 

3. Штабот ја организира, координира и ја усо-
гласува работата на органите, работните и другите 
организации во случај на елементарни непогоди или 
други општоопасни настани и за таа цел издава 
наредби за преземање дејства за неодложно от-
странување на непосредни опасности, како и им 
издава инструкции на органит,е, работните и дру-
гите организации што учествуваат во отстранува-
њето на опасностите. 

4. Штабот го (починуваат: командант, заменик 
на командантот, началник и членови! што ги име-
нува Извршниот совет. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по нејзиното објавување во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-3162/1 
18 ноември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

III 
Комисијата ја сочинуваат претседател, потпрет-

седател и членови што ги именува Извршниот со-
вет како претставители на следните органи и орга-
низации: 

1. Извршен совет, 
2. Републички совет на Синдикатите на Маке-

донија, 
3. Стопанска комора на Македонија, 
4. Републичка заедница за здравствените ра-

ботници, 
5. Републичка заедница за финансирање на 

образованието и воспитувањето, 
6. Републички секретаријат за труд, 
7. Републички секретаријат за финансии. 

IV 
Административните работи на Комисијата ги 

врши Републичкиот секретаријат за труд. 
V 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 12-2938/2 
3 ноември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

327. 
Врз основа на член 19 од Законот за организа-

цијата и работењето на Извршниот совет („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/67), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА 

НА ОПШТЕСТВЕНОТО ДОГОВАРАЊЕ 
I 

Се образува Комисија за прашања на опште-
ственото договарање помеѓу асоцијациите на работ-
ните организации, Сојузот на синдикатите и извр-
шните органи на општествено-политичките заедни-
ци (Комисија). 

II 
Задача на Комисијата е да ги Следи и проучу-

ва прашањата од областа на здобивањето и распре-
делбата на доходот и личните доходи и да му дава 
на Извршниот совет иницијатива за поднесување 
барања за договарање пред надлежниот собор на 
Собранието на СРМ, како и предлози и мислења 
по Одделни мерки за општествено насочување на 
распределбата на доходот и личните доходи. 

328. 
Врз основа на член 96 точка 1 од Основниот за-

кон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/64) и. 
член 58 од Законот за финансирањето на опште-
ствено-политичките заедници на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ", 
бр. 9/65), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ 

ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 1969 ГОДИНА 

1. Од средствата на Резервниот фонд на Соци-
јалистичка Република Македонија, се доделуваат 
средства на Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина во износ од 

500.000 (петстотини илјади динари) 
на име помош за ублажување последиците на по-
страданото население од земјотресот во Босна и 
Херцеговина. 

2- Средствата од претходната точка Се доделу-
ваат без обврска на враќање. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-3009/1 
3 ноември 1969 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршни,от совет, 
Мориц Романо, с. р. 
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329. 
Врз основа на член 35 став 2 и 3 од Законот за 

финансирање на општествено-политичките заед,ни-
ци во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/65) и член 3 од За-
конот за Републичкиот буџет за 1969 год. („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 42/68), Извршниот совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА ОДДЕЛНИ 
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ПО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 ГОДИНА 
I 

Во Разделот 37 — Средства за назначување на 
нови работници во позиција 233 — распореди^ гру-
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па или подгрупа 07-2-1 за други работници, се врши 
пренесување на 540.000 динари од позиција 232 -
распоредот група или подгрупа 07-2-1 за приправ-
ници, со што позицијата 233 ќе изнесува 1-080.060 
динари. 

II 

Во Разделот 39 — Нераспоредени приходи, се 
пренесуваат средствата распоредени за посебни на-
мени, што не ќе бидат потрошени и тоа: 

И з н о с 

ОСНОВНА И ПОБЛИСКА НАМЕНА 

28 07—2—2 
РАЗДЕЛ 2 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 
Трошоци за гостување на Македонски деца од Источно-
европските земји 10.000 

30 07—2—2 Престој на видни сонародници, во СРМ 
СЕ РАЗДЕЛ 2: 

10.000 20.000 
20.000 

63 
65 

04—2—2 
04—2—2 

РАЗДЕЛ 8 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НА-
РОДНО ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Трошоци за транспорт на храна од меѓународната помош 
Материјално обезбедување на необезбедени учесници 
во НОВ 

300.000 

1.500.000 1.000.000 
СЕ РАЗДЕЛ 8: 1.800.000 

119 
120 

02—2—2 
02—2—2 

РАЗДЕЛ 22 - РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ФИ-
ЗИЧКА КУЛТУРА 

Издавачка дејност 
Стручни советувања и семинари 

5.000 
10.000 15 000 

СЕ РАЗДЕЛ 2,2: 15.000 

163 04—2—2 

РАЗДЕЛ 33 - КАЗНЕНО ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ -
ИДРИЗОВО 

За посебни намени 150.000 150.000 
СЕ РАЗДЕЛ 33: 150.000 

236 17—2 

РАЗДЕЛ 38 - ОБВРСКИ ПО БУЏЕТОТ ОД ПОРА-
НЕШНИ ГОДИНИ 
Средства распоредени во определен износ 120.000 120.000 

СЕ РАЗДЕЛ 38: 120.000 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 12-2934/1 
3 ноември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

330. 
Врз основа на член 24 од Законот за правосуд-

ниот испит („Службен весник на СРМ" бр. 21/68), 
републичкиот секретар за правосудство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА 

ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ 
Член 1 

Полагањето на правосудниот испит се врши по 
одредбите на Основниот закон за правосудниот ис-
пит („Службен лист на СФРЈ" бр. 15/67), на Зако-
нот за правосудниот испит („Службен весник на 
СРМ" бр. 2,1/68) и на овој правилник. 

Со овој правилник се определуваат испитните 
сесии за полагањето на правосудниот испит, и по-
блиску се уредува начинот на пријавувањето и по-
лагањето на испитот, и се пропишува образецот на 
уверението за положениот испит-

Член 2 
Правосудниот испит се полага во испитните се-

сии: февруари, април, јуни, октомври и декември. 
Испитната сесија почнува во почетокот на ме-

сецот. 
Член 3 

Пријавата за полагањето на правосудниот ис-
пит, со докази за завршен правен факултет и за 
поминато определено време на практика предви-
дено во член 2 од Основниот закон за правосуд-
ниот испит, се предава во Републичкиот секрета-
ријат за правосудство (во натамошниот текст: Се-
кретаријат). 

Пријавата содржи и податок за тоа дали испи-
тот се полага за првпат, вторпат и тн. 

Член 4 
Врз осјнова на пријавите на кандидатите што ги 

исполнуваат условите за полагање на правосудниот 
ИСПИЈТ, претседателот на Испитната комисија за по-
лагање на правосуден испит (во натамошниот текст: 
Комисија) го утврдува распоредот за времето на 
полагањето на испитот. 

Член 5 
Во случај трошоците за полагање на правосуд-

ниот испит да паѓаат на товар на кандидатот, по-
крај соопштението за местото и времето на пола-
гањето на правосудниот испит, кандидатот ќе биде 
повикан од страна на Секретаријатот, во рок од 
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пет дена да го уплати потребниот износ на соодвет-
ната текушта сметка и за тоа да достави докази до 
Секретаријатот. 

Член 6 
Писмените задачи Комисијата ги определува на 

предлог на членот на Комисијата кој испитува по 
предметот по кој се работи и писмена задача. 

При определување на задачите може да се 
определи одделна задача за секој кандидат или за 
група кандидати кои во иста сесија го полагаат 
испитот. 

Член 7 
Писмениот дел од испитот се полага два дена 

едноподруго. 
Првиот ден се работи писмената задача по кри-

вично право, а другиот ден писмената задача по 
граѓанско право. 

Член 8 
Сите кандидати за определена испитна сесија 

писмените задачи ги работат истовремено во иста 
простори ja. 

За време на полагањето на писмениот дел од 
испитот, во просторијата е присутен претседателот 
односно членот на Комисијата определен од прет-
седателот и записничарот, а други лица, кои не се 
членови на Комисијата, не можат да бидат при-
сутни. 

Член 9 
Пред почетокот на писмениот дел од испитот, 

членот на Комисијата ќе утврди кој од кандида-
тите дошол, а потоа ќе им обрне внимание на тоа 
дека при изработувањето на писмената задача мо-
жат да се служат само со законски текстови без 
коментар, дека не смеат меѓусебно да разговараат 
и да се договараат, дека просторијата не можат да 
ја напуштаат, освен во случаи на итна потреба но 
со претходна дозвола на членот на Комисизата, и 
дека не смеат да контактираат do надворешни лица. 
Исто така ќе им обрне внимание и на останатите 
одредби од овој правилник кои се однесуваат на 
полагањето на писмениот дел од испитот. 

Потоа, членот на Комисијата ќе им ги предаде 
на кандидатите писмените задачи. 

Писмените задачи се ставаат во запечатени 
коверти, и секој кандидат односно по еден кан-
дидат од група кандидати извлекува по еден ко-
верт. 

Член 10 
Изработената задача кандидатот ја потпишува 

и ја предава на присутниот член на Комисијата, 
кој времето на предавањето го забележува на са-
мата задача. По предавањето на задачата, канди-
датот е должен да ја напушти просторијата во која 
се полага испитот. 

Ако кандидатот не ја заврши во определеното 
време задачата ќе ја предаде недовршена. 

Член 11 
По завршениот писмен дел, канд,идатот го по-

лага усниот дел на испитот. 
Претседателот на Комисијата определува по кој 

редослед кандидатите го полагаат усниот дел на 
испитот. 

Член 12 
Усниот дел на испитот се полага на тој начин 

што кандидатот извлекува прашања кои однапред 
ги подготвил членот на Комисијата кој испитува 
по односниот предмет. Извлечените прашања кан-
дидатот не може да ги замени. 

Бројот на писмените прашања по одделен пред-
мет однапред ги утврдува Комисијата. 

По извлекувањето на прашањата, кандидатот 
има право да размислува и да концептира одговор 
до 30 минути. 

Член 13 
Од кандидатот, во текст на усниот дел на испи-

тот, може да се бара да го изложи своето стано-
виште во писмената задача односно да ги образ-
ложи и објасни поодделни свои решенија во зада-
чата. 

Член 14 
За текот на испитот записничарот води запис-

ник. 
Записникот за писмениот дел на испитот осо-

бено содржи: назив на Комисијата, датум, време и 
место на одржување на испитот, презиме и име на 
членот на Комисијата и записничарот присутни на 
и Опитот, презиме и име на кандидатите на кои им 
е одобрено полагање на испитот, кои од кандида-
тите не пристапиле, дали кандидатите се распоре-
дени по групи или поединечно добиле задачи за 
полагање на писмениот дел од испитот, кои канди-
дати во која група се распоредени, видот на пис-
мената задача поставена на секоја група (на при-
мер, изготвување првостепена пресуда на окружен 
суд во бракоразводен спор, или обвинителен акт за 
кривично дело по член 135 ст. 1 од КЗ и тн.), дали 
испитот протекнал во ред и се друго што е од зна-
ч е ш е или што можело да влијае на уредниот тек 
на испитот. 

Записникот го потпишуваат определениот член 
на Комисијата кој присуствува на испитот и за-
писничарот. 

При разгледувањето на писмените задачи, Ко-
мисијата се запознава со записникот. 

Записникот за усниот дел на испитот содржи: 
назив и состав на Комисијата, презиме и име на 
кандидатот, датум и место на полагање на испитот, 
прашањата поставени на кандидатот на усниот дел 
од испитот, одлука на Комисијата за тоа дали кан-
дидатот го положил или не го положил испитот, 
предмети по кои кандидатот на испитот не задо-
вслил. 

Во записникот се внесуваат и други забелешки 
од значение за резултатот на испитот. 

Записникот го потпишуваат претседателот, чле-
новите на Комисијата и записничарот. 

Член 15 
Кандидатот што треба да полага поправен ис-

пит, поднесува пријава за испитната сесија во која 
сака да го полага испитот, повикувајќи cie на бро-
јот на поранешното известие со кое му е дозволено 
полагањето на испитот. 

Член 16 
Во рок од осум дена од положувањето на ис-

питот, Секретаријатот ќе му издаде уверение на 
кандидатот за положениот испит, кое содржи: на-
зив на органот, број и датум на уписникот, годиште 
на евидентната книга за положени испити, страна 
и број од истата, презиме и име на кандидатот, 
место и датум на раѓањето, каде и кога дипломирал 
на правен факултет, назив на Комисијата пред која 
го полага испитот и датум на полагањето на испи-
тот, потпис на претседателот на Комисијата. 

Образецот на уверението е составен дел на овој 
правилник. 

Член 17 
Секретаријатот води посебна евидентна книга 

за кандидатите кои го положиле правосудниот 
испит. 

Евидентната книга содржи: реден број, име и 
презиме на кандидатот, број и датум на пријавата 
на кандидатот, датум кога кандидатот го полагал 
испитот односно поправниот испит, ознака по кој 
пат кандидатот го полагал испитот, датум под кој 
на кандидатот му е издадено уверението, забелеш-
ка, потпис на претседателот на Комисијата и на 
записничарот. 

Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Решението за опреде-
лување на испитните сеани за полагање на право-
судниот испит, објавено во „Службен весник на 
СРМ" бр. 26/68 година. 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 0301-2596 Републички секретар 
3 ноември 1969 година за правосудство, 

Скопје Димче Козаров, с- р. 
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Социјалистичка Република Македонија 
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУД-

СТВО - СКОПЈЕ 
Бр. Ев. книга год. 

196— год. страна број 
Скопје 

У В Е Р Е Н И Е 
за положен правосуден испит 

од ро-
(презиме и име) (место) 

ден година, дипломирал на Правниот 
(датум) 

факултет во = на година. 
(месото) (датум) 

П О Л О Ж И П Р А В О С У Д Е Н И С П И Т 
пред Испитната комисија за полагање на пра-

восуден испит при Републичкиот секретаријат за 
правосудство во Скопје на година. 

(датум) 
Ова уверение се издава на основа член 16 став 

4 од Законот за правосуден испит („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 21/68). 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
на Испитната комисија 

331. 
Врз основа на член 35 став 1 точка 6 од Основ-

ниот закон за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и соодвет-
ните одредби на договорите за социјално осигуру-
вање иза лицата кои вршат самостојна дејност и 
членот 24 точка 5 од Статутот на Републичката за-
едница на социјалното осигурување на работниците 
—- Скопје, Собранието на Републичката заедница 
на социјалното осигурувани на работниците — 
Скопје, на седницата одржана на 17. XI. 1969 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИОТ КОЕФИЦИЕНТ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУ-
РУВАЊЕ УТВРДЕНИ СО ДОГОВОРИТЕ ЗА СО-
ЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА КОИ 

ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ 
I 

На лицата кои вршат самостојна дејност, осно-
виците на осигурување утврдени со договорите за 
социјално осигурување на тие лица за 1969 година 
се пресметуваат на нов износ со примена на вало-
ризационен коефициент од 110-

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1969 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 
Бр. 01-3274/1 

17 ноември 1969 година Претседател, 
Скопј,е Мара Минанова, с. р. 

ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА 

55. 
Врз основа на член 162 став 1 од Законот за 

избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, Општинската избор-
на комисија за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, со се-
диште во Струга, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ПОВТОРНИ ИЗБОРИ ЗА 
ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВ-
СТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА СТРУГА И 
1. Се распишуваат повторни избори за избор на 

пратеник за Социјално-здравствениот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
во изборната единица Струга И. 

2. Изборите за пратеник за Социјалн6-здрав'-
ствениот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија за Изборната единица Стру-
га II, ќе се одржат на ден 20. XII. 1969 год., во Со-
бранието на општината Струга. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а про-
пишаните рокови ќе течат од 25. XI. 1969 година' 

Бр. 134/1 
20 ноември 1969 година 

Струга 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СТРУГА 

Секретар, Претседател, 
Ристо Башуроски, с. р. Јордан Кочов, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При овој суд се води постапка по тужбата 
на Томе Спасовски од Скопје, ул. „Раде Кончар" 
бр. 38, против тужената Љуба Стоичкова Симо-
нова со непознато место на живеење, за развод 
на брак. Вредност на спорот изнесува 2.000 ди-
нари. 

Се повикува 'тужената Љуба Симонова во рок 
од 30 дена да се јави на овој суд или во истиот 
рок да ја достави својата адреса. Во спротивно 
овој суд ќе и одреди привремен старател во сми-
сла на членот 77 од ЗПП, кој ќе ја застапува до 
правосилноста на бракоразводниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2046 од 
5. XI. 1969 година. - (76) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 
Пред Општинскиот суд Скопје I, се води по-

стапка по предлогот на Цвета Софрониева по 'татко 
Воштинарова од Скопје за огласување за неважно 
на свидетелството за завршен француски мешо-
вит колеџ во Скопје во 1943/44 година на име 
Цвета Воштинарова, што и исчезнало за време на 
земјотресот на 26. VII. 1963 година. 

Се повикува секое лице што го поседува или 
нешто знае за загубеното свидетелство да јави 
на судот во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ". Во спро-
тивен случај ќе се смета за неважечко. 

Од Општинскиот суд Скопје I, Р. бр. 434 од 
12. Vin. 1969 година. (77) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
КОРАЧ ЕЛЕНА од Битола, ул. „Јане Сандан-

ски" бр. 29-а, поднесе во овој суд тужба за развод 
на бракот против КОРАЧ ЈОВАН од Битола, ул. 
„Лерин" бр. 32, а сега во неизвесност. 

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непо-
зната адреса, се поканува во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. Во 
противно ќе му биде одреден застапник по служ-
бена должност. 

Од Окружниот суд во Вито па, П. бр. 511/69. (80) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 
При Општинскиот суд во Битола се води по-

стапка за амортизација на чековите бр- 46586 на 
сума од 1.000 н. д. и 46587 на сума од 1.000 н. д., из-
дадени од Комерцијално-инвестиционата банка — 
Битола, на името на Ристевски Александар од Би-
тола, булевар ,Д-ви мај" бр. 353. 

Се поканува секој оној што ги нашол чековите 
или ги поседува или знае за истите, да соопшти на 
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судот во рок од 60 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на СРМ". Во спро-
тивно чековите ќе ое огласат за неважни. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 229/69. 
(82) 

ОПШТИНСКИ СУД КУМАНОВО 
Општинскиот суд во Куманово, објавува дека 

се води оставинска постапка по оставината на пок. 
Цветковски Крсто Симон, бивш земјоделец од село 
Думановце, умрен на 4 јуни 1967 година во село 
Думановце. 

Се повикува ќерката на пок. Цветковски Kptfro 
Симон, Цветковска Симонова Трајанка, која е со 
непознато место на живеење, во рок од една го-
дина од денот на објавувањето на овој оглас, да 
се пријави како наследник пред овој суд, или да 
одреди полномошник кој ќе ја застапува во оваа 
постапка. 

До колку повиканата не постапи на овој начин 
во дадениот рок, конкретно оставината ќе се 
расправи врз основа на наследничка изјава да-
дена од поставениот старател — нејзиниот брат 
Цветковски Стојан од село Думановце, и врз ос-
нова на податоци со кои располага судот. 

Од Општинскиот суд во Куманово, О. бр. 303/68 
од 14. X. 1969 година. (74) 

Општинскиот суд во Куманово, објавува дека 
се води оставинска постапка по оставината на пок. 
Паневски Станојев Петко, од село Бедиње, умрен 
на 1 ноември 1943 година во село Бедиње. 

Се повикува Стојановски Стојан, син на пок. Па-
невски Станојев Петко, кој е со непознато место 
на живеење, во рок од една година од денот на 
објавувањето на овој оглас да се пријави како 
наследник пред овој суд, или да одреди полно-
мошник кој во оваа постапка ќе го застапува. 

До колку повиканиот не постапи на тој на-
чин во дадениот рок, конкретно оставината ќе 
се расправи врз основа на наследничка изјава да-
дена од поставениот старател — неговиов брат Фи-
лип Петко Станојевиќ од Скопје, и врз основа 
на податоците со кои располага судот. 

Од Општинскиот суд во Куманово О. бр. 214/54 
од 3. XI. 1969 година. (78) 

Општинскиот суд во Куманово, објавува дек?: 
се води оставинска постапка по оставината на пок. 
Паневски Станојев Петко, од село Бедиње, умрен 
па 1 ноември 1943 година во село Бедиње. 

Се повикува Петковиќ Горѓи, син на пок. Па-
невски Станојев Петко, кој е со непознато место 
на живеење, во рок од една година од денот на 
објавувањето на овој оглас, да се јави како на-
следник пред овој суд, или да одреди полномош-
ник кој во оваа постапка ќе го застапува. 

До колку повиканиот не постапи на овој на-
чин во дадениот рок, конкретно, оставината ќе се 
расправи врз основа на наследничката изјава да-
дена од поставениов старател — неговиот брат 
Филип Петко Станојевиќ од Скопје, и врз основа 
на податоците со кои располага судот. 

Од Општинскиот суд во Куманово, О. бр. 214/54 
од 3. XI. 1969 година. (79) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 243, 
страна 1196, книга I е запишано следново: Дејно-
ста на Заводот за запослување — Гевгелија, со-
гласно со одлуката на Собранието на заедницата 
за работите на запослувањето за подрчјето на оп-
штините Гевгелија, Валандово и Неготино, се про-
ширува и на подрачјето на Општината Неготино. 
Бројов на одлуката е 01-423/1 од 27. ХП. 1967 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 56 од 27. V. 1969 година. (615) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 622, стра-
на 595, книга Ш е запишано следното: Патентното 
биро во Скопје, ул. „Партизанска" бр. 16 е кон-
ституирано на 30. V. 1969 година, согласно со за-
клучокот број 1 од 30. Y. 1969 година. 

Претседател на Советот на работната заедница 
е Пулевска Славка, а заменик претседател е Бран-
галовски Лазар. 

Од Окружниот суд во Скопје, Ус. бр. 63 од 
31. УП. 1969 година. (828) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 18, 
страна 73, книга I е запишано следното: На досе-
гашните потписници на Специјалната болница за 
белодробна туберкулоза, село Јасеново и тоа: Кр-
стев Асен Никола, помошник директор и Прима-
риус д-р Горѓи Поп Андов, директор, им преста-
нува правото за потпишување, бидејќи се разре-
шени од должност'. 

За нови потписници на Специјалната болница 
за белодробна туберкулоза село Јасеново се на-
значени следните лица: Шабан Хамза д-р Ердем, 
заменик директор, и Трајковски Бељан Божидар, 
референт по работни односи, кои установата ќе ја 
потпишуваат, задолжуваа^ и раздолжуваат, во гра-
ниците на овластувањето, со стариот регистриран 
потписник Димовски Богдан Раде, шеф на смет-
ководството, сметано од 3. VI. 1969 година. 

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

бр. 62 од 23. VI. 1969 година. (830) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 14, стра-
на 55, книга I е запишано следното: На досегаш-
ните потписници на Факултетското земјоделско 
стопанство, село Трубарево, Скопско и тоа: 
професор д-р инженер Горѓи Андасарски, ди-
ректор, и Јакимовски М. Георги, управител и ра-
ководител по сточарството, им престанува правото 
за потпишување, бидејќи се разрешени од долж-
ност. 

За директор на Факултетското земјоделско сто-
панство, село Трубарево е назначен професор Сми-
ле Смилевски, кој стопанството ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето, со новоназначениот потписник в. д. 
управник инженер Никола Досевски, сметано од 
8. VII. 1969 година и стариот потписник Кајовски 
Алекса. 

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

бр. 88 од 13. Vin. 1969 година. (947) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 595, 
страна 459, книга Ш е запишано следното: На 
досегашниот потписник на Основното училиште 
„Емин Дураку", село Љуботен, Абдул Бериша му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должноста в. д. директор. 

За в. д. директор на споменатото училиште е 
назначен Бајрами Абдурахман Хаки, кој учили-
штето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со новоназначе-
ниот потписник Мурсељи Абдурахман Аднан, учи-
тел, сметано од 18. VII. 1969 година. 

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

бр. 90 од 24. УП. 196^ година. (948^ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 15. УП. 1969 
година, рег. бр. 4/69 е запишана под назив: За-
штитна работилница за професионална рехабили-
тација и запослување на трудови инвалиди „Тру-
дов инвалид", со седиште во Битола, ул. „Јосиф 
Јосифовски" бр. 6, Предмет на работењето на ра-
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ботилница'га е вршење на стаклорезачки и стакло-
брусачки услуги. 

В. д. директор на работилницата е Дончевски 
Тасе. 

Работилницата е основана од Општинското 
здружение на трудови инвалиди — Битола, со од-
луката бр. 33 од 24. IV. 1969 година на управниот 
одбор, а со прераснување на досегашната Заштит-
на работилница за стаклорезачки и стаклобрусач-
ки услуги „Трудов инвалид" — Битола во уста-
нова. 

Потпишувањето на заштитната работилница ќе 
го вршат Дончевски Тасе, в. д. директор и Башев-
ски Данаил, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола Ус. 
бр. 28/69. (1264) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатија и дуќаните, 
рег. бр. 621, страна 116, книга IV е запишано след-
ново: Ко-н „Отпад" — трговско претпријатие за 
промет со отпадоци — Скопје се присоединува 
„Отпад" — претпријатие за трговија со разни ин-
дустриски и други отпадоци од Битола, согласно 
со одлуката на советот на Работната заедница 
„Отпад" — Битола од одржаната седница на 3. 
VI. 1969 година и одлукава на работничкиот со-
вет „Отпад" — Скопје, и економската оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 625 од 11. VIH. 1969 година. (864) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 304, страна 376, книга Ш е запишано 
следното': На досегашниот потписник на Едини-
цата за стопанисување со станбени згради, станови 
те и зградите кои служат за сместување и исхра-
на на работниците — Горче Петров, на Рудниците 
и индустријата за хром, антимон и арсен „Ра-
душа" — Горче Петров Ивановски Рафе, в. д. 
раководител му престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи е разрешен од должност. 

За нови потписници на споменатата единица се 
назначени следните лица: Арсова Марија, раково-
дител на погонот, Џартовски Драган, раководи-
тел на финансиски сектор, Кескец Томо, раково-
дител на општ сектор и Димитровски Киро, кни-
говодител на погонот, кои истиот ќе го потпишу-
ваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите 
на овластувањето, сметано од 5. IV. 1969 година. 

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

бр. 419/68 од 9. V. 1969 година. (866) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 351, страна 1143, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на „Напредок" — производно за-
дружно трговско претпријатие, село Стојаково, со-
гласно со одлукава на советот на работниот ко-
лектив од одржаната седница на 9. VI. 1969 го-
дина се менува и гласи: Производно задружно тр-
говско претпријатие „Илинден", село Стојаково, 
Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 537 од 27. VI. 1969 година. (867) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатија и дуќаните, 
рег. бр. 323, страна 9, книга П е запишано след-
ното: Дејноста на „Горни Полог" — претпријатие 
за промет, снабдување и ускладиштување и ин-
дустриска кланица со ладилник — Гостивар, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет од одр-
жаната седница на 25. VII. 1968 година и елабора-

тот за економска оправданост се проширува и со 
продажба на прехранбени, колонијални и други 
стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр .900/68 од 17. VI. 1969 година. (869) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 41, книга Ш е запишано след-
ното: Дејноста на Трговското претпријатие на го-
лемо и мало „Вардар" — Неготино, согласно со 
одлуката бр. 1/1 од 6. V. 1969 година на работнич-
киот сове'г се проширува и со угостителска деј-
ност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 635 од 15. VII. 1969 година. (871) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 687, страна 547, книга V е запишано след-
ното: Кон Трговското претпријатие „Градинар Ло-
за" еспорт-импорт — Скопје, се присоединува Зем-
јоделсково стопанство „Душан Ќириќ" село Росо-
ман, како производен погон „Душан Кириќ од 
село Росоман со самостојна пресметка, со одлуките 
на колективите и тоа на Земјоделското стопанство 

.t „Душан Ќириќ" — село Росоман, број 01-740 од 3. 
Џ V. 1969 година и на Трговското претпријатие „Гра-

динар Лоза" експорт-импорт — Скопје, од одржа-
ната седница на 29. IV. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 447 од 17. Vn. 1969 година. (876) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 426, страна 507, книга П е запишано след-
ното' Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Земјоделското стопанство „Душан Ки-
риќ" — село Росоман, бидејќи се присоединува кон 
Трговсково претпријатие „Градинар Лоза" — Ско-
пје, со одлуките на колективите, како производен 
погон со самостојна пресметка. 

Од О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 418 с л 17. VII !069 година. (877) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
пека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
пег. бр. 54, страна 818, книга I е запишано след-
ното' На досегашниот потписник на Земјоделската 
задруга „Кавадарци грозд" — Кавадарци, Ристо 
-Танев, ветеринарен лекар МУ престанува правото 

потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 
За нов потписник на Земјоделската задруга 

-Кавадарци Г Р О З Д " Кавадарци е назначен Љубо-
мир Цулев, iuecb на комерцијално^ одделение, Koi 
^aTTPvraTa во иднина ќе ја потпишува, задолжува 
тт раздолжува, во границите на овластувањето, со 
скапите регистрирани потписници и ЈГазр^ Ма-
с л а р е в . шеф на сметководството и Илија СТимов 
Атанасовски, управник, сметано од 2?. V. 1969 го-
дина. 

О^чпртгдгг^ ттпед банката е со два потписа. 
Ол OK-nv-^ттдот стопански суд во Скопје, Фи 

б". 468 од P. VUI. 1969 година. (879) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 54, страна 818, книга I е запишано след-
ново: Се брише од регистарот на задругите кај овој 
суд од рег. бр. 54, страна 181, книга I Земјодел-
ската задруга „Кавадарци грозд" — Кавадарци, 
бидејќи со одлуката бр. 388 од 15. V. 1969 година 
на задружниот совет и одлуката бр. 01-503 од 18. 
VI. 1969 година на задружниот совет прерасна во 
претпријатие под назив: Земјоделско-трговско прет-
пријатие на големо и мало „Грозд" — Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 691 од 5. VIII. 1969 година, (880) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 91, страна 71, книга Ш е запишано след-
ното: На досегашниот раководител на Самостој-
ниот погон во Скопје, ул. „Александар Пушкин" 
бр. 16, на Трговското претпријатие на мало „Азот" 
— село Богомила, Влајков Колев Петре му пре-
станува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност. За раководител на истиот е 
назначен Бошко М. Благој, кој истиот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, сметано од 22. VII. 1969 година. 

Гореспоменатиот погон се преселува во Скопје 
од ул. „Александар Пушкин" бр. 16, на ул. „Гуро 
Ѓаковиќ" бр. 21 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 683 од 30. VII. 1969 година. (882) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 111, страна 911, книга Ш е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Книгоизда-
телството за уметничка литература „Македонска 
книга" — Скопје и тоа: Александар Кузман Сте-
фановски, шеф на сметководството и Ацо Шопов, 
директор, им престанува правото за потпишување, 
бидејќи се разрешени од должност. 

За директор на Книгоиздателството за умет-
ничка литература „Македонска книга" — Скопје 
е назначен Никола Борис Тодоров, кој претприја-
тието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со новоназначе-
ниот потписник Панде Иванов Јаревски, раково-
дител на финансискиот сектор, сметано од 28. УЛ. 
1969 година. 

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

бр. 706 од 12.. Vin. 1969 година. (885) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаниве, 
рег. бр. 6'9, страна 508, книга Ш е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Трговското 
претпријатие за огревен и градежен материјал и 
градежна железарија на големо и мало „Огрев" - -
Скопје, Развигор Стојановски му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност. 

Потписници на споменатото претпријатие оста-
тт^ваат: Илија Деспот Себишки, директор, Михајло 
битовски, комерцијален референт, Киро Тренковски 
"irrb на комерцијално^ одттепение и Симо Ристев-
ски советник, сметано од 1fi X 1968 годите. 

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

бр. 1078/68 од 13. Vin. 1969 година. (887) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 478, страна, 1332, книга I е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Претстав-
ништвото во Скопје, ул. „Кочо Рацин" бр. 80, на 
Застапништвото на странски фирми „Контактор" 
— Белград, Петков-ски Васко му престанува правото 
да го потпишува, бидејќи е разрешен од должност. 

За раководител на истото е назначен Перко-
виќ Звонимир, кој претставништвото ќе го потпи-
пуша, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, сметано од 13. Ш. 1969 година. 

Обврската пред банката е сс зден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 231 од 19. V. 1969 година. (890) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 670, страна 949, книга П е запишано след-
ното: Дејноста на „Агромеханика" — претприја-
тие за снабдување на земјоделието на големо и 
мало и одржување на земјоделската механизација 
— Скопје, согласно со одлуката на работничкиот 

совет од одржаната седница на 13. VI. 1968 го-
дина, се проширува и со: вршење промет — купу-
вање и продажба на бои, лакови, хемикалии и 
прибор, свила и свилена буба, млеко и млечни 
производи, сите видови колонијални стоки и пре-
хранбени производи, преработка и производство на 
семенски материјали и промет со истите, со сите 
видови камен и дрвен ќумур и КОКС, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 87 од 18. VI. 1969 година. (891) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1141, страна 733, книга I е запишано след-
ното: ЗанаеТчиско-монтажната задруга ,,Цевовод'4 

— Скопје, ул. „Цветан Димов" бр. 36 се преселува 
во Скопје од ул. „Цветан Димов" бр. 36 на ул. 
„Цветан Димов" бр. 56, согласно со решението бр. 
12-21/18970 од 30. ХП. 1968 година на инспекци-
ските служби на Собранието на општината Кале 
— Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 25 од 18. Vn. 1969 година. (900) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1141, страна 735, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на Занаетчиската монтажна задруга 
„Цевовод" — Скопје, ул. „Цветан Димов" бр. 56, 
согласно со одлуката бр. 64/1 од 3. Ш. 1969 година 
на работничкиот совет се проширува и со: инста-
латерска дејност за водовод, гасни постројки и 
канализација, како и со лимарска дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 215 од 29. Vn. 1969 година. (901) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 585, страна 301, книга П е запишано след-
ното: Дејноста на Самостојниот фотографски ду-
ќан „Градско фото" — Скопје, согласно со одлуката 
бр. 11 од 19.111.1969 година на работничкиот совет 
се проширува и со продажба на фотоматеријали и 
слично. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 422од 28. Vn. 1969 година. (902) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатија и дуќаните, 
рег. бр. 621, страна 21, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот раководител Јосиф Фидановски 
на Откупната станица во Скопје, ул. „275" бб на 
Трговското претпријатие за промет со отпадоци 
„Отпад" — Скопје е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За раководител на истата е назначен Јоси-
фовски Митре, кој Откупната станица во Скопје, 
на ул. „275" бб во иднина ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, сметано од 12. Ш. 1968 година. 

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

бр. 284 од 17. Ш. 1969 година. (903) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 615, страна 537, книга II е запишано след-
ното: Фирмата на Сервисот во Скопје, на ул. „Хри-
сто Ботев" бр. 34, на РИЗ" — електроника, телеко-
муникације и аутомација — Загреб, се менува и 
гласи: Здружено претпријатие „Искра" — Крањ 
— Организација РИЗ електроника — телекомуни-
кација — аутомација — Загреб — Сервис во Ско-
пје, ул. „Христо Ботев" бр. 34. 

Скратен назив: ЗП „Искра" — РИЗ - Загреб 
— Сервис — Скопје, ул. „Христо Ботев" бр. 34. 

Дејноста на споменатиот сервис се состои во 
поправка на сопствени и други производи од гран-
ката на електроиндустријата. 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 901/68 од 13. V. 1969 година. (706) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијава и дуќаните, 
рег. бр. 1027, страна 93, книга V е запишано след-
ното: Фирмата на Индустриската продавница во 
Скопје, на ул. „Христо Ботев" бр. 34, на Претпри-
јатието РИС — електроника, телекомуникације — 
аутомација — Загреб, се менува и гласи: Здру-
жено претпријатие „Искра" — Крањ — Организа-
ција РИЗ електроника — телекомуникација — ауто-
мација — Загреб — Индустриска продавница — 
Скопје, ул. „Христо Ботев" бр. 34. 

Скратен назив: ЗП „Искра" — Крањ — РИЗ 
— Загреб — Индустриска продавница — Скопје, 
ул. „Христо Ботев" бр. 34. 

Дејноста на споменатата продавница во иднина 
е продажба на сопствени и други производи од 
гранката на електроиндустријата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 902 од 13. V. 1969 година. (707) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 846, страна 1071, книга П е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Стовариштето во Скопје, ул. „Никола Вап-
царов" бр. 41, на Трговското претпријатие на го-
лемо и мало „Аутомобилија" — Загреб, согласно 
со одлуката од одржаната седница на 27. Ш. 1968 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1277/68 од 9. V. 1969 година. (715) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. VI. 1969 година, рег. бр. 89/55, книга П е запи-
шано следното: Се менува адресата на Продав-
ницата број 3 во Прилеп на Инвалидско-занает-
чиското производствено претпријатие „Инзап" од 
Прилеп од ул. „Маршал Тито" бр. 6 на ул. „Мар-
шал Тито" бб. 

Се менува дејноста на Продавницата број 3 во 
Прилеп и гласи: продажба на сите видови бонбон-
ско-слаткарски произовди, млеко и млечни про-
изводи, чоколада и чоколадни производи, ориен-
тал — производи, природни и вештачки освежи-
телни напитоци и сл., бели печива, леб и пиво и 
слично. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-479/2 од 24. VI. 1969 година на работ-
ничкиот совет на Инвалидското занаетчиско прет-
пријатие „Инзап" од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 264/69. (804) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. VI. 1969 година, рег. бр. 26/66, книга П е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Занает-
чиското услужно купопродажно и набавно прет-
пријатие „Вевчани" од с. Вевчани, уште со врше-
ње на електро-инсТалатерски и радио-телевизиски 
сервис. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката бр 32 од 9. VI. 1969 година на Централниот 
работнички совет на Претпријатието „Вевчани" од 
Вевчани и решението бр. 08-347/1 од 10. VI. 1969 
година на Одделението за инспекциски работи на 
Собранието на општината Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 236/69. (806) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 20. VI. 1969 година, рег. бр. 36/68, книга II е 
запишано следното: VL престанува овластувањето 
за потпишување на Благородна Спасовска, в. д. 
директор на Организацијата во состав за производ-

ство и обработка На Тутун — Охрид на Здруже-
лото претпријатие „Југо-тутун" — од Скопје. 

Се овластува инженер Горѓи Вретоски, в. д. 
директор, да ја потпишува организацијата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 259/69. (811) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 25. IV. 1969 година, рег. бр. 14/63, книга I е за-
пишано следното: Откупната станица во Битола, 
на ЗИК „Пелагонија" од Битола, престана со сво-
јата работа и се брише од регистарот на стопан-
ските организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката бр. 02-1648 од 15. IV. 1969 година на ра-
ботничкиот совет на ЗИК „ПелагониЈа" од Би-
тола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 170/69. (540) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 20. V. 1969 година, рег. бр. 238/55, книга I е 
запишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Петар Василевски, директор 
на Печатницата „Киро Дандаро" од Битола. 

Се овластува Христо Спасовски, директор, да 
ја потпишува печатницата. 

Од Окружниот стопански суд BCV Битола, Фи. 
бр. 202/69. (581) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 304, страна 376, книга Ш е запишано след-
ното: Дејноста на „Радуша" — рудници и индустри-
ја за хром, антимон и арсен — Ѓорче Петров, со-
гласно со одлуката бр. 02-1741 од 24. Ш. 1969 го-
дина на работничкиот совет се проширува и со 
проектирање на јамски и површински рударски 
објекти и проектирање на оплеменувачки рудар-
ски објекти за себе и за трети лица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 352 од 30. V. 1969 година. (670) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на преТприј ати јата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 27, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот потписник-ликвидатор, Јан-
коски Радослав на Лигнитовиот рудник „Осломеј" 
— Кичево под редовна ликвидација, му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност. 

За ликвидатор на Лигнитовиот рудник „Осло-
меј" — Кичево под редовна ликвидација е назна-
чен Стојан Јованоски, кој истиот ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува под редовна ликвидација, 
во границите на овластувањето, сметано од 30. 
IV. 1969 година. 

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

бр. 385 од 22. V. 1969 година. (678) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 562, страна 1357, книга V е запи-
шано следното: Дејноста на „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје, согласно со од-
луката на работничкиот совет од одржаната сед-
ница на 30. Ш. 1968 година и елаборатот за еко-
номска оправданост се проширува и со промет на 
земјоделскосточарски машини на сопствен и туѓ 
погон трактори, комбајни, плугови и разни при-
клучни машини). 

Стационарна механизација за преработка на 
земјоделско-сточарски производи (пиварска, кла-
нична индустрија, индустрија за преработка на мле-
ко и млечни производи). 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 418/68 од 19. V. 1969 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 621, страна 21, книга VI е запишано след-
ното: Фирмата на Продавницата во населбата Бу-
тел I на „Отпад" — трговско претпријатие за про-
мет со отпадоци — Ско-пје се менува и гласи: От-
купна станица „Север" — Скопје населба Бутел 
I спроти Железничката станица „Север" — Скопје 
на „Отпад" — трговско претпријатие за промет 
со отпадоци — Скопје. 

Дејноста на истава е: а) откуп на сите ви-
дови отпадоци, индустриски суровини, стари упо-
требливи предмети и друго, б) продажба на големо 
и мало на сите видови отпадоци, индустриски су-
ровини, стари употребливи предмети, дефектни и 
некурентни стоки, порцелан, емајлирани садови, 
железни, водоводни, електрични, канализациони, 
градежни материјали, текстилни реслови и друго. 

Исто така за раководител на споменатата От-
купна станица е назначен Лукрис Глигорис, кој во 
иднина истата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, сме-
тано од 14. Ш. 1967 година. 

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

бр. 296/68 од 17. Ш. 1969 година. (904) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаниве, 
рег. бр. 621, страна 20, книга П е запишано след-
ното: Дејноста на Откупната станица во Скопје, 
ул. „275" бб, на Трговското претпријатие за про-
мет со отпадоци „Отпад" — Скопје во иднина 
се проширува и со продажба на градежни мате-
ријали, на големо и мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 815 од 17. Ш. 1968 година. (905) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 1171, страна 1129, книга V е запи-
шано следното: Дејноста на Универзалната работ-
на организација „Борец" — Скопје, согласно со 
одлуката бр. 547 од 31. Ш. 1969 година на работ-
ната заедница се проширува и со следните струки' 
ѕидарофасадерска, тесарска, паркетарска, изолатер-
ска, за топлотни уреди, браварска, лимарска, елек-
троинсталатерска, полагање на подови од вештачки 
смеси, столарска, инсталација за централно грееле и 
за уреди за аклиматизација и инсталација за В О Д О -
РОД, гасни постројки и канализација, како и со 
продажба на вредносници (вредносна хартија, суд-
ски и таксени марки). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 612 од 21. VII. 1969 година. (909) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 1247, книга V, е запишано след-
ното: Дејноста на „Центроколонијал" — трговско 
претпријатие за колонијалнопрехранбени и мешо-
вити стоки на големо — Скопје, согласно со одлу-
ката на работничкиот совет од одржаната седница 
на 22. IV. 1969 година и елаборатот за економска 
оправданост се проширува и со производство на 
леб, бели печива и сите производи од брашно. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 514 од 16. Vn. 1969 година. (912) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 587, страна 313, книга П е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Електроме-
ханичкиот услужен сервис — Скопје, Благој Ла-
заров Заковски, в. д. директор, му престанува пра-

вото за потпишување, бидејќи е разрешен од дол-
жност. 

За директор на Електромеханичкиот услужен 
сервис — Скопје е назначен Чедомир Милошев-
ски, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжу-
ва, во границите на овластувањето, со стариот ре-
гистриран потписник и тоа Александар Стојановски, 
шеф на сметководството, сметано од 7. V. 1969 го-
дина. 

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

бр. 408 од 17. Vn. 1969 година. (913) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 407, страна 1205, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на Работната организација „29 Ноем-
ври" — Скопје, согласно со одлуката бр. 12 од 3. 
VI. 1969 година на работничкиот совет се проширу-
ва и со проектирање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 573 од 29. VII. 1969 година. (915) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијава и дуќаните, 
рег. бр. 926, страна 407, книга IV е запишано след-
ното: Фирмата на пословниот огранок во Скопје, 
булевар „ЈНА" бр. 68 и 66 на „Словенија промет" 
— посредничко претпријатие — Љубљана, согласно 
со одлуката на работничкиот совет од одржаната 
седница на 19.XII.1968 година, се менува и гласи: 
„Словенија промет" — опиѓго трговско претпријатие 
и застапување на странски фирми — Љубљана — 
Филијала во Скопје, булевар „ЈНА" бр. 68 и 66. 

Скратениот назив на Филијалата е „Словенија 
промет" — Љубљана — Филијала во Скопје, буле-
вар „ЈНА" бр. 68 и 66'. 

Исто така називот на раководителот на фили-
јалата се менува и гласи место раководител ди-
ректор на филијалата. 

Директор на филијалата е Димче Чејковски. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 60 од 29.VII.1969 година. (916) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 926, страна 407, книга IV е запишано след-
ното: Досегашниот директор на Филијалата во 
Скопје, на булевар „ЈНА" бр. 68 и 66 на „Слове-
нија промет" — општо трговско претпријатие и за-
стапување на странски фирми — Љубљана, Димче 
Чејковски е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За в.д. директор на споменатата филијала во 
Скопје е назначен Сајковски Трајан, кој филија-
лата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, сметано од 20.III. 
1969 година. 

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

бр. 252 од 29.VII.1969 година. (917) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаниве, 
рег. бр. 926, страна 407, книга IV е запишано след-
ното: Филијалата во Скопје, на булевар „ЈНА" 
број 68 и 66 на „Словенија промет" — општо тргов-
ско претпријатие и застапување на странски фир-
ми — Љубљана станува самостојна организација 
на здружен труд во својство на правно лице под 
следниот назив: Општо трговско претпријатие и 
застапување на странски фирми „Словенија про-
мет" — Љубљана — Филијала во Скопје, булевар 
„ЈНА" бр. 68 и 66 во својство на правно лице. 

Скратен назив е „Словенија промет" — Љуб-
љана — Филијала — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 681 од 29.VII.1969 г. (918) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 856, страна 1111, книга Ш е запишано след-
ното: Досегашниот генерален директор на Орган-
скохемиската индустрија „Наум Наумовски-Борче" 
— Скопје Костадин Аврамчев е разрешен од дол-
жност и на истиот му престанува правото за пот-
пишување. 

За генерален директор на Органскохемиската 
индустрија „Наум Наумовски-Борче" — Скопје 
е назначен Ангел Георгиев Арсов, дипломиран 
правник, кој истата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, сме-
тано од 11.111.1969 година. 

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

бр. 224 од 29.VII.1969 год. (919) 

ЗС — 6 од 30. ХП. 1968 година на задружниот со-
вет на истата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи, 
бр. 130/69. (1076) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 232, страна 83, книга III е запишано след-
ното: Кон Трговското претпријатие со индустриски 
стоки и колонијал на големо и мало „Вардар" — 
Титов Велес, се присоединува Трговското претпри-
јатие „Бабуна", населба Чашка, согласно со одлу-
ките на колективите. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 908/68 од 31.VII.1969 година. (920) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 685, книга II е запишано следно-
то: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Трговското претпријатие на мало „Бабу-
на", село Чашка ,бидејќи се присоединува кон Тр-
говското претпријатие на големо и мало „Вардар'' 
— Титов Велес, согласно со одлуките на колекТи-
вите. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 909/68 од 31.VII.1969 година. (921) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 17. П. 1969 
година, страна 124, реден број 13 е запишано при-
соединувањето на Земјоделската задруга „Црвена 
ѕвезда" од село Кутретино, Демирхисарско, кон 
Земјоделската задруга „Моша Пијаде" од село 
Подлог, Кочанско. 

По присоединувањето на Земјоделската задруга 
„Црвена ѕвезда" од село Кутретино, станува еко-
номска единица на Земјоделската задруга „Моша 
Пијаде" од село Подлог, Кочанско, со сите затече-
ни работници, а целокупната актива и пасива ја 
презема задругата. 

Присоединувањето на задругата е запишано во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 2333 од 21. 
XI. 1968 година на задружниот совет на Земјодел-
ската задруга „Моша Пијаде" од село Подлог, Ко-
чанско и одлуката бр. 270 од 13. X. 1968 година 
на задружиоТ совет на работната заедница при Зем-
јоделската задруга „Црвена ѕвезда" од с. Кутре-
тино. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 1/69. ' (1070) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 27. Ш. 1969 
година, страна 99, реден број 9 е запишано про-
ширувањето на дејноста на Земјоделската задруга 
„Беласица" од село Костурино, која покрај до-
сегашните дејности, ќе обавува и продажба на ко-
лонијални стоки, прехранбени артикли, градежен 
материјал, електрични уреди и земјоделска про-
изводи. 

Проширувањето на дејноста на задругата е 
запишано во регистарот, врз основа наг одлуката 
бр. 62 од 30. IV. 1968 година на присилниот дирек-
тор на истата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 140/68. (1105) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на одобрението бр. 08-1369/1 од 14. 
VI. 1968 година на Одделението за стопанство, кому-
нални работи и финансии на Собранието на општи-
ната Берово, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници, рег. бр. 271, страна 
271, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕи-
дар Киро Маноилов Ковачовски, со седиште во се-
ло Русиново. Предмет на работењето на дуќанот е 
вршење на ѕидаро-фасадерска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Маноилов Ковачовски. (57) 

Врз основа на одобрението У. бр. 03-804 од 2. X. 
1968 година на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Кочани, е за-
пишан во регистарот на угостителските дуќани, уго-
стителскиот дуќан под фирма: Мурат Акиов Ру-
шенов, со седиште во Кочани, ул. „Сл. Стоименов". 
Предмет на работењето на дуќанот е угостителска 
дејност — бифе — услуги на сите видови алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци и едноставни во по-
голем дел ладни јадења. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мурат 
Акиов Рушенов. (77) 

Врз основа на одобрението У. бр. 03-688 од 2. 
X. 1968 година на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Кочани, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 303, рег. бр. 303/II, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столарски дуќан „Мода" 
на Јанко Петрушов Јованов, со седиште во Кочани. 
Предмет на работењето на дуќанот е столарски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јанко 
Петрушов Јованов. (78) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 27. III. 1969 
година, страна 127, реден број Н е запишано про-
ширувањето на дејноста на Земјоделската задруга 
(СРЗ) „Гоце Делчев" од село Облешево, Кочанско, 
со Трговија на мало: прехранбено-колонијалии сто-
ки; железарија, градежен материјал: текстил и кон-
фекција. 

Проширувањето на дејноста на задругата е за-
пишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 

Врз основа на одобрението У. бр. 03-803 од 2. 
X. 1968 година на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Кочани, е за-
пишан во регистарот на угостителските дуќани, уго-
стителскиот дуќан, под фирма: Бифе на Димитар 
Горгиев Димитров, со седиште во село Грдовци. 
Предмет на работењето на дуќанот е угостителска 
дејност — бифе — услуги на сите видови алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци и едноставни во по-
голем дел ладни јадења. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар 
Горгиев Димитров. (79) 

Врз основа на одобрението У. бр. 03-884 од 2. 
X. 1968 година на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Кочани, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 307, рег. бр. 307/II, занает -
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нискиот дуќан под фирма: Шивач Андон Запранов 
Гушков, со седиште во Кочани. Предмет на работе-
њето на дуќанот е вршење шивачки услуги на 
мажи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андон 
Запранов Гушков. (80) 

Врз основа на одобрението У. бр. 03-914 од 2. 
X. 1968 година на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Кочани, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 306, рег. бр. 306/11, занает-
чискиот дуќан под фирма: Слаткарница „Вардар" 
на Среброљуб Ж. Јовчевски, со седиште во Кочани. 
Предмет на работењето на дуќанот е изработка и 
продажби на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сре-
брољуб Ж. Јовчевски. (81) 

Врз основа на одобрението У. бр. 03-868 од 2. 
X. 1968 година на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Кочани, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 309, рег. бр. 309/II, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Фризер за мажи Живко 
Миланов Апостолов, со седиште во село Облешево. 
Предмет на работењето на дуќанот е вршење на 
фризерски услуги за мажи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко 
Миланов Апостолов. (82) 

Врз основа на одобрението У. бр. 03-819 од 2. 
X. 1968 година на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Кочани, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 306, рег. бр. 306/11, занает-
чискиот дуќан под фирма: Мелничар Ампо Сто-
јанов Сарков, со седиште во село Вање. Предмет 
на работењето на дуќанот е услужно мелење на 
жито. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ампо 
Стојанов Сарков. (83) 

Врз основа на одобрението У. бр. 03-921 од 6. 
XI. 1968 година на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Кочани, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 310, рег бр. 310/И, занает-
чискиот дуќан под фирма: Стаклорезач Мане Сте-
фанов Поп-Михајлов, со седиште во Кочани, ул. 
„Раде Кончар" бр. 8. Предмет на работењето на 
дуќанот е стаклорезачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мане 
Стефанов Поп-Михајлов. (86) 

Врз основа на Одобрението У. бр. 03-999 од 6. 
XI. 1968 година на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Кочани, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 312, рег. бр. 312/11, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столарски дуќан „Мо-
да" на Никола Спасов Атанасов, со седиште во село 
Оризари. Предмет на работењето на дуќанот е сто-
ларски производи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Спасов Атанасов. (87) 

Врз основа на одобрението У. бр. 03-1024 од 6. 
XI. 1968 година на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Кажани, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските луќачи и ра-
ботилници на страна 311, рег. бо. 311/И, з:г:аотчи-
скиот дуќан под фирма: Шивач Киро Вотко л Пау-
нов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето 
на дуќанот е шивачки услуги за машка облека. 

Фирмата ќе ja потпишува сопственикот Киро 
Бојков Паунов. (83) 

Врз основа на одобрението У. бр. 03-1041 од 6. 
XI. 1968 година на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Кочани, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 313, рег. бр. 313/II, занает-
чискиот дуќан под фирма: Часовничар Иво Лазов 
Џунов, со седиште во Кочани. Предмет, на работе-
њето на дуќанот е часовничарска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иво 
Лазов Џунов. (90) 

Врз основа на одобрението на Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општината 
Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 314, рег. бр. 314/11 
занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Благој 
Јорданов Заов, со седиште во село Зрновци, Ко-
чанско. Предмет на работењето на ,дуќанот е шие-
ње на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој 
Јорданов Заов. (93) 

Врз основа на одобрението У. бр. 03-912 од 20. 
XI. 1968 година на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Кочани, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 316, рег. бр. 316/II, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бочваро-качар Перо Ко-
стадинов Николов, со седиште во Кочани. Предмет 
на работењето на дуќанот е вршење услуги од боч-
варо-качарската дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо 
Костадинов Николов. (91) 

Врз основа на одобрението бр. 03-1121 од 20. 
XI. 1968 година на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Кочани, е за-
пишан во регистарот на угостителските дуќани, уго-
стителскиот дуќан под фирма: Бифе на Борис Јор-
данов Арсов, со седиште во село Оризари. Предмет 
на работењето на дуќанот е вршење услуги на 
сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и 
едноставни ЕО поголем дел ладни јадења. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Јорданов Арсов. (95) 

Врз основа на дозволата — решението бр. 
09-16/26 од 3. X. 1968 година на Одделението за 
општостспански работи и финансии на Собранието 
на општината Крушево, е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
90, кн^га И, занаетчискиот дуќан под фи(рма: Спа-
си i а Бој ниноска, со седиште во Крушево- Предмет 
на Работењето на дуќанот е производство и про-
дажба на сода-вода и други безалкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Cnacnia 
Boi ниноска. (96) 

Врз основа на одобрението бр. 03-7340 од 31. XII. 
1968 година на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Кочани, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 318, рег ,бр. 318/11, занает-
чискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Киро Алек-
сандров Зашев, со седиште во Кочани. Предмет на 
работењето на дуќанот е производство на леб и 
печиво. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Александров Зашев. (1) 

Врз основа на одобрението У. бр. 03-1058 од 31. 
XII. 1968 година на Одделението за стопанство и 
финансии на Собранието на општината Кочани, е 
запишан во регистарот на угостителските дуќани, 
угостителскиот дуќан под фирма: Кебапчија, Алек-
сандар Милоевиќ, со седиште во Кочани. Предмет 
на работењето на дуќанот е угостителска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Милоевиќ. (2) 
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Врз основа на одобрението У. бр. 03-1219 од 31. 
XII.- 1968 година од Одделението за стопанство и 
финансии на Собранието на општината Кочани, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 319, рег. бр. 319/11, занает-
чискиот дуќан под фирма: Текстилен бојаџија, Ста-
ноевиќ Светолик, со седиште во село Чешиново, 
Кочанско. Предмет на работењето на дуќанот е 
вршење бојаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стано-
евиќ Светолик. (3) 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Павлев Џамбаски. (11) 

Врз основа на одобрението бр. 03-7305 од 31. 
XII. 1968 година на Одделението за стопанство и 
финансии на Собранието на општината Кочани, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 317, рег. бр. 317/И, занает-
чискиот дуќан под фирма: Лимар Тодор Крумов 
Гицев, со седиште во село Чешиново, Кочанско. 
Предмет на работењето на дуќанот е вршење на ли-
марски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Крумов Гицев. (4) 

Врз основа на одобрението У. бр. 03-1291 од' 31. 
XII. 1968 година на Одделението за стопанство и 
финансии на Собранието на општината Кочани, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 322, рег. бр. 322/11, занает-
чискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Јордан С. 
Митрев со седиште во село Грдовци, Кочанско. 
Предмет на работењето на дуќанот е производство 
на леб и печиво. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
С. Митрев. ' (5) 

Врз основа на одобрението У. бр. 03-1882 од 31. 
XII. 1968 година на Одделението за стопанство и 
финансии на Собранието на општината Кочани, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 323, рег. бр. 323/II, занает-
чискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Ракип Ра-
шидов, со' седиште во Кочани. Предмет на работе-
њето на дуќанот е производство на леб и печиво. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ракип 
Рашидов. (6) 

Врз основа на одобрението У. бр. 03-1266 од 31. 
XII. 1968 година на Одделението за стопанство и 
финансии на Собранието на општината Кочани, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 321, рег. бр. 321/II, занает-
чискиот дуќан под фирма: Шивач Методи И. Ва-
сил енков, со седиште во Кочани. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е вршење на шивачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методи 
И. Василенков. (7) 

ВРЗ основа на одобрението У. бр. 03-1234 од 31. 
XII. 1968 година на Одделението за стопанство и 
финансии на Собранието на општината Кочани, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 320, рег. бр. 320/II, занает-
чискиот дуќан под фирма: Волновлачао Радован 
Најдо Милиќ, со седиште во село Облешево. Пред-
мет на работењето на дуќанот е волновлачарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Радован 
Најдо Милиќ. (10) 

Врз основа на решението бр. 08-2 од 9. I. 1969 
година на Одделението за стопанство и финансии 
на Собранието на општината Берово, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 284, рег. бр. 284, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Столарски дуќан на Стојан Пав-
лев, Џамбаски, со седиште во село Владимирово. 
Предмет на работењето на дуќанот е вршење на 
столарска дејност. 

Врз основа на решението У. бр. 08-14 од 30. I. 
1969 година на Одделението за стопанство и финан-
сии на Собранието на општината Берово, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 285, ре,г. бр. 285, книга I, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадерски ду-
ќан на Јован Арсо Станковски, со седиште во село 
Умлена, Берово. Предмет на работењето на дуќанот 
е вршење на ѕидаро-фасадерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува Јован Арсо Спи-
КОВСКИ. ' ( 1 6 ) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот округли печат и штембил под на-

зив: „Градежно претпријтаие „Братство" — Скопје", 
се огласува за неважен. (8236) 

Загубениот округли печат под назив: „Основно 
училиште „Кочо Рацин" — с. Дебреште", Битола се 
огласува за неважен. (8538) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Воена книшка на име Џевахир Ајри Мурати, с-

Бошале, Тетово. (7895) 
Воена книшка на име Петре Петров, ул. „Киро 

Спанџов" бр. 9, Кавадарци. (7904) 
Воена книшка издадена од Воен отсек — Гос-

тивар на име Бахри Ќерими, с. Ѓурѓевиште, Гости-
вар. (7913) 

Лична карта, издадена од ОВР — Струга на 
име Ибраим Бајрамоски, с. Лабуниште, Струга. (7920) 

Лична карта бр. 45373 на име Алимаџи Ризаи, 
ул. „Мирче Ацев" бр. 71, Тетово. (7925) 

Воена книшка на име Александар А. Галапчев, 
ул. „Првомајска" бр- 40, Демир Капија. (7936) 

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на име 
Илми Рустеми, ул. „Штипска" бр. 52, Тетово. (7938) 

Воена книшка издадена од В. П. 7930 — Вин-
ковци на име Изми Арифа Арифи, ул. „Тоде Мен-
дол" бр. 64, Куманово. (7943) 

Воена исправа, издадена од В. П. 5912/17 — Т. 
Вел,ес на име Крсте В. Кипровски, о. Буково, Би-
тола" - (8121) 

Воена книшка, издадена од Собранието на оп-
штината — Куманово на име Назиф Б. Нухији, с. 
Лојане, Куманово. (8137) 

Пасош бр. 008486 на име Асима Мемедоска, ул. 
„Дабнички завој" бр. 55, Прилеп. (8142) 

Воена книшка на име Ѓоко Трифунов Ристов-
ски, с. Лешок, Тетово. (8147) 

Лична карта, издадена од ОВР — Тетово на име 
Ружа Дамјановска, ул. „Р. Цониќ" бр. 10, Тетово. 

(8153) 
Воена книшка, издадена од В. П- 9760 — Коњиц 

на име Стојан С. Стојановски, с. Талашманце Кра-
тово. ^ (8154) 

Пасош бр. 112287, издадена од ОВР — Гостивар 
на име Алаедин Сејфулаи, с. Врапчиште, Гостивар. 

(8160) 
Воена книшка, издадена од Воен отсек — Го-

стивар на име Нухи Демири, с. Горјане, Гостивар. 
(8161) 

Пасош бр. 048478, на име Павле Сотировски, ул. 
„981" бр. 5, Скопје. (8188) 

Воена книшка, издадена од Воен отсек — Гос-
тивар на име Живко Кососки, ул. „И- Р. Лола" бр. 
78, Гостивар. (8395) 

Пасош на име Фадил Зубери, с. Врапчиште, 
Гостивар. " (8396) 

Лична карта рег. бр. 13307, серија бр. 5831307 на 
име Љубица Ма л симчев, ул. „Мл. Симоноски" бр. 
40, Гостивар. (8397) 
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Лична карта издадена од Прилеп на име Сто-
јан Јанкоски, ул. „Цена Џинорозот" бр. 14, Прилеп. 

(8402) 
Воена книшка на име Петре Гиновски, с- До-

бреноец, Кичево. (8491) 
Воена книшка на име Незир Рамиза Незири, с. 

Бориково, Кичево. (8493) 
Воена книшка бр. 7358, издадена од В. П. 3284, 

— Дубровник на име Муотафа Имотов Лиманоски, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 44, Кичево. (8495; 

Воена книшка, издадена од В. П. 5920/15-С Сом-
бор на име Славко Јованоски, с. Србјани, Кичево. 

(849и) 
Лична карта издадена од СВР — Гостивар на 

име Грујо Арсоски, с. Железна Река, Гостивар' 
Индекс бр. 662/67, издаден од Вишата економ-

ска школа — Прилеп на име Татјана Кичеец, ул. 
„Даме Груев" бр. 76а, Охрид. (8537) 

Воена буквица издадена од Умаг, Словенија на 
име Александар Михајлов Стојановски, ул. „Мар-
шал Тито" бр. На, Кичево. ' (8494) 

Чек бр. 292533 на име Земјоделската задруга 
„Светлост" — с. Вевчани, Струга. (8539) 

Диплома за завршен зрелосен испит, издадена 
од Гимназијата „Иван К а р а ј а н о в " — Бооилград 
на име Лерка Василева, ул. „202" бр- 18а, Скопје. 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетната во с. Долна Љубата — Бо-
силградско на име Славчо Јанев, ул. „890" бр. 183, 
нас. Бутел И — Скопје. (8541) 

Во-ена книшка издадена од В. П. 4795 — Бео-
град на име Драги Ж. Димитриевски, с. Мл. Наго-
ричане, Куманово. (7630) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубомир Дејановиќ. Скопје. (5546) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Виолета Крстевска, Снопjе. (5547) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Коцана Илиќ, Скопје. (5548) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елена Божиновска, Скопје. (5549) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Вучитрн на име Хира Далипова, Скопје. (5550) 

Оружен лист рег. бр. 364, издаден од СВР — 
Скопје на име Јани Бибов, Скопје. (5551) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Славица Николовска, Скопје. (5552) 

Оружен лист бр. 269, издаден од СВР — Скоп-
је на име Поцко Поцевски, Скопје. (5553) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Весела Николиќ Скопје. (5554) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО" -
Скопје на име Амза Рецепи, Скопје. (5555; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Павле Петрушевски, Скопје. (5556; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Јаневска, Скопје. (5557) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Челебија, Камиљ и Туркијан Али-
оски, Скопје. (5558) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемшит Али, Скопје. (5559) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Спасе Зрмановски, Скопје. (5560) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елена Марковска, Скопје. (5561) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Фикрет и Шурет Арифовски, Скопје. 

(5562) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Траја,н Аметов. Скопје. (5563) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Назми, Ремзије, Јенус и Емине Са-
кипи, Скопје. (5564) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трпко Стојановски, Скопје. (5565) 

Свидетелство за I година, издадено од Средно 
медицинското училиште за детски негователки — 
Скопје на име Трајанка Кузманова, Скопје. (5566) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајко Ѓоргиев, Скопје. (5567) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Адем кочан, Скопје. (5568) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Станислава Говедарова, Скопје. (5569) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Катица Кошутовска. Скопје. (5570) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Кирил Крстевски, Скопје. (5571) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Селман Зуковиќ, Скопје. (5572) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елмас Синани, Скопје. (5573) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Снежана Н. Голубовска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Гевгелија на име Љубинка Стојпетовиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љиљана Матракова, Скопје. (5576) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скс-nie на име Александар и Димитар Георгиев, 
Скопје. (5578) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Бумбов, Скопје. (5579) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томче Димковски, Скопје. (5580) -

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Економски техникум „Борис Кидрич" — Скоп-
је на име Софија Михајловска, Скопје. (5581) 

Свидетелство за завршено VIH одделение, из-
дадено од Училиштето „Јане Сандански" — Скопје 
на име Благојка Петрова, Скопје. (5582) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Методија Димишковски, Скопје. 

Оружен лист рег. бр. 2618, издаден од СВР — 
CKonie, на име Петар Кренов, Скопје. (5584) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Арифе Нуредин, Скопје. (5585) 

Свидетелство за завршено VIH одделение, изда-
дено од Осмолетката „Владо Тасевски" — Скопје 
на име Димко Коневски, Скопје. (5586) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Доневски, Скопје. (5537) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лутвије Ебибе, Скопје. (5588) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име ШукриЈе Аметова, Скопје. (5589) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Раде Николчески, Скопје. (5590) 

Воена легитимација бр. 2916 „Р.К.", издадена 
од В.П. 3395 — Рајловац на име Петар Ратковиќ, 
Скопје (5591) 

Свидетелство од VHI одделение на име Ристо 
Митрески, ул. „Марксова" бр. 103, Прилеп. (5592) 

Свидетелство бр. 108 од VIH одделение на име 
Колка Темелкоска, ул. „Д. Димески" бр. 16, Прилеп. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Владо Силески, кеј „9 септември бр. 
62, Прилеп. (5594) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Миле Милковски, с. Руѓинце, Куманово. (5596) 

Здравствена легитимација на име Веса Орда-
нова, ул. „П. Гули" бр. 3, Т. Велес. (5597) 

Свидетелство од IV одделение на име Марика 
Јанева, с. Црквино, Т. Велес. (5598) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ибраим Ибраими, с. Пршовце, Тетово. (5599) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ајрула Абази, с. Доброште Тетово. (5600) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осумгодишното училиште во с. Пласни-
ца на име Јаија Реџепоски, с. Пласница, М. Брод. 

Здравствена легитимација бр. 56631, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Гафур Рамадани, с. 
Беловиште, Гостивар. (5602) 

Здравствена легитимација бр. 8755, издадена од 
Гостивар на име Ќемал Рамадани, с. Беловиште, 
Гостивар. ^ (5603) 

Ученичка книшка издадена од Централното 
основно училиште „Ванчо Прке" — Делчево на 
име Мара Ангелова, Делчево. (5604) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното Училиште во с. Вирче-Делчево 
на име Решид Булучки, с. Вирче, Делчево. (5605) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште во с. Вирче-Делчево 
на име Ирфан Булучки, с. Вирче, Делчево. (5606) 

Здравствена легитимација бр. 3839, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Бојка Тодороска, ул. 
„Живко Брајкоски" бр. 34, Гостивар. (5607) 

Здравствена легитимација на име Стефан Ан-
чев, ул. „Раде Кратовче" бр. 54, Кочани. (5608) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Бине Стојановски, с. Брник, Битола. 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Тодор Ангеловски" — Би-
тола на име Киро Младеновски, ул. „Илинден" 2х, 
Битола. (5610; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Дунавка Мирческа, с. Зрзе, Прилеп. 

Здравствена легитимација на име Зенет Бомова, 
Дебар. (5613) 

Свидетелство бр. 17, издадено од Гимназшата 
„М. Ацев" — Прилеп на име Бранислав Маркоски, 
М. Брод. (5615) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1381/ 
4678, издадена од ЗСО — Кичево на име Љубе Т. 
Апостолоски, с. Тополница, М. Брод. (5616) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Ресен на име Па,нда Цепенковска, ул. „Борис Кид-
рич" бр. И, Ресен. (5618) 

Свидетелство од VIII одделение на име Благој 
Трајков, ул. „К. Цветков" бр. 59, Т. Велес. (5619) 

Здравствена легитимација на име Јован Ордев, 
ул. „Јовче Чучук" бр. 68, Т. Велес. (5620) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Ки-
ро Манев, с. Белештевица, Т. Велес. (5621) 

Здравствена легитимација на име Панче Ма-
нев, Кавадарци. (5622) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Чеде Филипоски" — с. Врапчиште 
на име Олгица Јанакиеска, с Галате, Гостивар. 

Здравствена легитимација на име Горги Злат-
ков, ул. „Брегалничка" бр. 12, Кочани. (5624) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на им Даница Мојсова, Скопје. (5626) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неби Даши, Скопје. (5627) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Трајче Арсовски, Скопје. (5628) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Тихомир Ланчевски, Скопје. (562.9) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Јашар Шаќировски, 
Скопје. (5630) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Демир Хисар на име Милица Кру-
невска, Скопје. (5631) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фидана Митова, Скопје. (5632) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Осман, Десанка, Борка, Сузана, 
Ахмет, Сафет и Елизабета Идиќ, Скопје. (5633) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скојпе на име Гонца Стојанова, Скопје. (5634) 

Свидетелство за завршена IV година, издаде-
но од Економското училиште „Борис Кидрич" — 
Скопје на име Надежда Мицкова, Скопје. (5635) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Надежда Мицкова, Скопје. (5636) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Божин Сурловски, Скопје. (5637) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милица Петровска, Скопје. (5638) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сафије Даци, Скопје. (5639) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шукри Авдовиќ, Скопје. (5640) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Селим Исљами, Скопје. (5641) 

Ученичка книшка од V одделение, издадена од 
Основното училиште „Вера Циривири-Трена" — 
СкопЈе на име Слободан Јаневски, Скопје. (5642) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Кочо Рацин" — Бу-
тел I-Скопје на име Војислав Милановиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
СкопЈе на име Зорица Соколоска, Скопје. (5644) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Ристо и Маслина Тасевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
СкопЈе на име Левка Ристовска, Скопје. (5646) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Веби Саити, Скопје. (5647) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Раим Дервиши, Скопје. (5648) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илмије Рустеми, Скопје. (5649) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бајрам Хајрулаху, Скопје. (5650) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Магда Капчаревска, Скопје. (5651) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лазар Томовски, Скопје. (5652; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Новко Д. Стојановски, Скопје. (5653) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Валентина Спасова, Скопје. (5654) 

Воена книшка издадена од Вировитица на име 
Хазбија X. Бешировиќ, Скопје. (5655) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Мирослав и Лозана Димовски, 
Скопје. (5656) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Коста Стојковски Скопје. (5657) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана Цветановска, Скопје. (5658) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јане Никол иновски, Скопје. (5659) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Блаже Стојкоски, Скопје. (5660) 

Полномошно бр. 99 од 20.VI.1969 г. издадено од 
„Путоградња" — Градежно претпријатие за патиш-
та и мостови — Ниш на име Љубисав Петроније-
виќ, Скопје. (5661) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Охрид на име Танас Јолаковски, Скопје. (5662) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Атанасовски, Скопје. (5663) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петре Димов, Скопје. (5664) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славица Андонова, Скопје. (5665) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Сарајево на име Станоја Вуковљак, ул. „Д. Радо-
сављевић, бр. 14, Битола. (5666) 

Здравствена легитимација на име Велика Сте-
фановска, с. Гермијан, Битола. (5667) 

Здравствена легитимација на име Мендо Сте-
фановски, с. Гермијан, Битола. (5668) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Нада Башевска, ул. „5" бр. 12, Би-
тола. " (5669) 

Работна книшка, издадена од Прилеп на име 
Миливој А. Ѓорѓиоски, ул. „Бр. Дамкоски" бр. 17, 
Прилеп. (5670) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Јелица Благушеска, ул. 
„Ј. Јорданоски" бр. 120, Прилеп. (5671) 

Здравствена легитимација на име Фатмир Де-
мироски, с. Лабуништа, Сгруга. (5672) 

Свидетелство за завршено Угостителско учи-
лиште во Скопје на име Стоимир Стефановски, с. 
Вир, М. Брод. (5673) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хабиб Хазири, с. Желино, Тетово. (5674) 

Ученичка книшка од I до V одделение на име 
Вишка Матеска, с. Галате, Гостивар. 5675) 

Здравствена легитимација на име Славка Ан-
донова, Кочани. (5676) 
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Здравствени легитимации издадени од КЗСО — 
Филијала-Делчево на име Фејат, Севдија и Гуфа-
ил Османови, Делчево. (5677) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Централното основно училиште „Ванчо 
Прке" — Делчево на име Вера Игнатова Стојми-
рова, Делчево. (5678) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Делчево на име Љуб,ица Караџозова, 
ул. „11 октомври" бр. 14, Делчево. (5679) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од КЗСО — Филијала — Ресен, на име Соња Кире 
Петревска, с. Г. Дупени, Ресен. (5680) 

Здравствена легитимација бр. 193733, издадена 
од ЗСО — СкопЈе на име Есма Селимани, Колонија 
Радуша, Ѓ. Петров. (5632) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Садик Маликов, ул. „Кажани" бр. 
33, Битола. (5683) 

Здравствена легитимација на име Трајко Ан-
. гелов, ул. „Сл. Петков", бр. 21, Т Велес. (5684) 

Работна книшка бр. 3830 на име Илија Ѓорѓиев, 
Т. Велес. (5635; 

Диплома за завршен испит, гл. книга бр. 1262 
дел. бр. 1034, издадена од Економскиот техникум 
„Ј. Тесличков" — Т. Велес на име Роберт Хаско, 
ул. „Хр. Ботев" бр. 11, Т. Велес. (5686) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на им Шашка Исмаили, Гостивар. (5687) 

Свидетелство за завршено П одделение, изда-
дено од Училиштето „Кирил и Методи" — Битола 
на име Снежана Павловска, ул. „Ј. Јосифовски" 
бр. 74, Ресен. (5588) 

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од ЗСО — Битола на име Борис Настевски, с. 
Ср. Егри, Битола. (5589) 

/ Здравствена легитимација на име Санде Д. Рис-
товски, с. Конопница, Кр. Паланка. (5590) 

Земјоделска здравствена легитимација, изда-
дена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Крин-
ка Блажева, с. Јанковец, Ресен. (5692) 

Ученичка книшка бр. 469 ,издадена од Основ-
ното осумгодишно училиште „Даме Груев" — Град-
ско на име Славица Благој Ристева, с. Градско, Т. 
Велес. (5693) 

Ученичка книшка бр. 424, издадена од Основ-
ното осумгодишно училиште „Даме Груев" — Град-
ско на име Трајанка Слободан Ристова, с. Градско, 
Т. Велес. (5694) 

Здравствена легитимација на име Милка Нико-
лова, ул. „Шарска" бр. 3, Т. Велес. (5695) 

Свидетелство за завршен VI клас, издадено од 
Гимназијата во Кочани н аиме Драгица Д. Донева, 
ул. „М. Тито" бр. 11, Т. Велес. (5696) 

Свидетелство за завршен V клас, издадено од 
Гимназијата во Кочани на име Драгица Д. Донева, 
ул. „М. Тито" бр. 11, Т. Велес. (5697) 

Здравствена легитимација бр. 15047 на име Звез-
дан Иљевски, ул. „Илинденска" бр. 11, Тетово. 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 53932, 
издадена од ЗСО — Битола на име Милица Сто-
јановска, с. Новаци, Битола. (5699) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Биточа на име Катерина П. Вртковска, 
с. Д. Чарлија, Битола. (5701) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Робе Р. Неновски, с. Лознани, Би-
тола. (5702) 

Свидетелство од VIII одделение на име Петре 
Стојкоски, ул. „Б. Кидрич бр. 510, Прилеп. (5703) 

Свидетелство од Ш клас, издадено од Тргов-
ско училишниот центар — Прилеп на име Цветанка 
Димоска, ул. „Кукушка" бр. 17, Прилеп. (5704) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Митре Цветаноски, ул. „Егејска" 
бр. 39г, Прилеп. (5705) 

Здравствена легитимација бр. 108209, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Љубе Петрески, ул. „Д. 
Влахов" бр. 35, Прилеп. (5707) 

Свидетелство бр. 123/Ив, издадено од Гимна-
зијата „Ванчо Прке" — Виница па име Младен 
Митев, ул. „М. ПИЈ аде" бр. 8, Виница. (5708) 

Здравствена легитимација бр. 8955, издадена од 
ЗСО - Неготино на име Стефка Илиева, Д. Капи-
ја, Кавадарци. (5709) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2224/ 
0'03, издадена од ЗСО — Гостивар на име Атиџе 
Алили, с. Желино, Тетово. (5710) 

Свидетелство од VIII одделение на име Ме-
реме Бекири, с. Србиново, Гостивар. (5711) 

ЗдрагстЕСна легитимација издадена од ЗСО - -
Гостивар на име Ајдари Ферки, с. Вруток, Гости-
гар. (5712) 

Здравствена легиитимацја па име Димче Ди-
митров, с. Стојчево, Кочани. (5713) 

Ученичка книшка од III и IV одделение на 
име Илија Николоски, ул. „Мице Козар" бр. 97, 
Прилеп. (5714) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Славе Илиески, ул. „М. Пијаде" 
бр̂ . 2г, Прилеп. (57151 

Здравствена легитимација на име Ајрија Р. 
Војтовска, с. Д. Косоврасти, Дебар. (5717) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Блажо Давчевски, с. Чашка, Т. Велес. (5718) 

Здравствена легитимација на име Зекир Азбије, 
с. Добарце, Тетово. (5719) 

Работна книшка бр. 5413 на име Реџеп Миф-
тари, с. Теарце, Тетово. (5720) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8904 
па име Фејзула Алити, с. Пирок, Тетово. (5721) 

Здравствена легитимација на име Ангелина 
Алексова, с. Рајчани, Кочани. (5723) 

Здравствена легитимација бр. 301737 на име 
Џеладини Мејди, с. Радуша, Скопје. (7524) 

Здравствена легитимација на име Илија Не-
делков, ул. „Илинденска" 1/1, ст. 1, Битола. (7525) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ленка Николовска, с. Бистрица, 
Битола. (7526) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Алија Рубратоски, с. Октиси, Струга. (5727) 

Здраавствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Дебар на име Ширет Исни Аголи, 
ул. „Таса Мартиновска", Дебар. (5728) 

Здравствена легитимација на име Слободан Те-
мов, с. Сирково, Т. Велес. (5729) 

Здравствена легитимација на име Зоран Јова-
новски, ул. ,,Вл. Леов" бр. 4, Т. Велес. (5730) 

Свидетелство од VIII одделение на име Олга 
Трајкова, ул. „Кр. Марко" бр. 2, Т. Велес. (5731) 

Работна книшка бр. 1780 на име Марика Ја -
ковска, Гостивар. (5732) 

Свидетелство на име Ѓоре Филиповски, с. Зду-
ње, Гостивар. (5733) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „М. Ацев" — с. 
Локвица на име Панто Секулоски, с. Црешнево, 
Македонски Брод. (5734) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Фехми Каја, населба „Венец", Дебар. 

(5735) 
Здравствена легитимација на име Стоја Младе-

нова Симонова, с. Грљани, Виница. (5736) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Училиштево „Кирил и Методија" — 
с. Цапари на име Паца Пољанчева, с. Цапари, Би-
тола. (5737) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
л а од ЗСО - Битола на име Илија Василевски, 
с. Лисолај, Битола. (5738) 

Свидетелства од I, П и Ш клас, издадени од 
Индустриското училиште машински смер — „Р. Р. 
Ричко" — Прилеп на име Цане Димчески, с. Обр-
шани, Прилеп. (5739) 

Свидетелство од VHI одделение на име Дуна 
Пешкоска, с. Небрегово, Прилеп. (5740) 
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КОНКУРСИ 
Врз основа на членот 3 од Правилникот за спе-

цијализација на здравствените работници („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 2/60) и согласноста бр. 10-
1492 од 13. VI. 1969 година од Републичкиот секре-
таријат за народно здравје и социјална политика 
на СРМ — Скопје, Советот на Медицинскиот цен-
тар — Прилеп 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пепо л нување на работното место 

лекар на специјализација по интерни болести' 
Услови: Кандидатот да има најмалку 3 години 

работна практика во здравствена установа, да го 
; положил стручниот испит и да зна-е еден од стран-
ските јазици. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот 
на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите с!о потребните документи се поднесу-
ваат до Конкурсната комисија при Медицинскиот 
центар — Прилеп. 

Поблиски информации можат да се бараат на 
телефон број 73-072 Прилеп. 

(1431) 

Конкурсната комисија при Претпријатието 
„22 декември" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

ПОВТОРЕН КОНКУРС 
за пополнување на упразнетото работно место — 

директор на претпријатието 
УСЛОВИ: 

— да има завршено висока стручна подготовка 
— економска насока; 

— да поминал над 10 години на одговорни ра-
ководни работни места; 

— да има организациона способност и способ-
ност за економско стопанисување. 

Молбите со останатите документи предвидени 
по ОЗРО се доставуваат до комисијата за распи-
шување на конкурси при претпријатието „22 Де-
кември" — Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 8 — 
Скопје. 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. 
ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

(1433) 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор и преизбор на по еден наставник во 

постојан работен однос во звањето редовен про-
фесор, вонреден професор, виши предавач и до-
цент по предметите: 

— Основи на книговодството; и 
— Политичка економија. 
За избор и преизбор на по еден асистент во по-

стојан работен однос по предметите: 
— Стопанска clo демографска статистика и 
— Математика за економисти. 
Условите за изборот се регулирани со члено-

вите 232, 234 и 235 од Статутот на Факултетот. 
Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 

Факултетот во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето на конкурсот. 

Конкурсот останува отворен до пополнување 
на работните места. (1432) 

Конкурсната комисија за именување на дирек-
тор на Медицинскиот центар — Прилеп 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за работното место директор на Медицинскиот 
центар — Прилеп 

УСЛОВИ: Завршен медицински, стоматолошки 
или фармацевтски факултет со над 5 години ра-
ботна практика и положен стручен испит. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи на работниците на Ме-
дицинскиот центар — Прилеп. 

Молбите со документите за стручната квалифи-
кација, движењето во службата, положен стручен 
испит, потврда за работниот стаж, уверение дека 
не е осудуван и дека не е под истрага, таксирани 
со еден динар таксени марки да се доставуваат до 
Конкурсната комисија за именување на директор, 
соба број 75. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето, а во 
колку во тој рок не се пријават кандидати, до по-
полнување на работното место. (1436) 

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЕДИНИЦА „КИСЕЛА 
ВОДА" - СКОПЈЕ ПРИ ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ 

„КИСЕЛА ВОДА" - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место: 

1. ЛЕКАР ПЕДИЈАТАР - - - - - - - 1 
Кандидатот треба да има завршено медицински фа-
култет со специјалистички испит по педијатрија. 
Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 
Молбите оо потр.ебната документација да се доста-
вуваат до Управата на Здравствениот дом „Кисела 
Вода" — Скопје, населба И октомври — барака. 

ОД СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЕДИ-
НИЦА „КИСЕЛА ВОДА" - СКОПЈЕ 

(1435) 

СОДРЖИНА 
/ Страна 

326.^ (Одлука за образување Републички штаб 
-'за заштита од елементарни непогоди и 
други општоопасни настани — — — — 789 

327̂ , Одлука за образување Комисија за пра-
шања на општественото договарање —- — 789 

328^0 дл ука за доделување средства од Ре-
зервниот фонд на Социјалистичка Репу-
блика Македонија за 1969 година — — 789 

329. ^Одлука за измена на намената на одделни, 
средства за посебни намени по Републич-
киот буџет за 1Ѕ69 година — — — — 790 

ЗЖ^Цравилник за начинот на полагањето на 
правосудниот испит — — — — — — 790 

331-/Одлука за валоризациониот коефициент 
за пресметување на основиците на осигу-
рување утврдени со договорите за соци-
јално осигурување на лицата кои вршат 
самостојна дејност — — — — — — 792 

Прописи на општинските собранија 
бб^/Фешение за распишување повторни избо-

ри за избор на пратеник за Социјално-
здравствениот собор на Собранието на 
СРМ во Изборната единица Струга II — 792 

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

Службата^ на \шз(штесЈтвеното )книговодство)ј Печат: Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


