
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 25 јуни 196в 
С к о п ј е 

Број 20 Год. XXII 

Претплатата за 1966 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,45 
(45) дин. Жиро сметка бр. 401-1-698 

.87. 
Врз основа на член 29 од Законот за репуб-

личката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА 
И ТРГОВИЈА 

I. Се разрешува инж, Борис Лазаревски од 
должноста помошник на републичкиот секретар 
за индустрија и трговија, поради заминување на 
нова должност. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1070/1 
22 април 1966 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

88. 
Врз основа на член 29 од Законот за репуб-

личката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА 
И ТРГОВИЈА 

I. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за индустрија и трговија Миле Стефа-
новски, досегашен помошник директор на Желез-
ничкото транспортно претпријатие во Скопје. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1111/1 , 
22 април 1966 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

89. 
Врз основа на член 29 од Законот за репуб-

личката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

И ШУМАРСТВО 
I. Се именува за потсекретар во Републичкиот 

секретаријат за земјоделство и шумарство инж. 

Горѓи Влашки, директор на Дирекцијата за регу-
лација на реката Вардар. 

П. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1228/1 
13 мај 1966 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот! совет 

Никола Минчев, е. р. 

90. 
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за 

библиотеките („Службен весник на СРМ" бр. 14/65), 
по претходно прибавено мислење од Советот на 
Народната и универзитетска библиотека во Ско-
пје, под број 01-154/1 од 13. IV. 1966 година, Извр-
шниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА НАРОДНАТА 
И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ВО 

СКОПЈЕ 

1. За управител на Народната и универзитет-
ска библиотека во Скопје, се именува Митко За-
фировски, досегашен управител на Библиотеката. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Никола Минчев, е. р. 

91. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за 

усогласување на прописите за одделни установи 
основани од републички органи („Службен весник 
на СРМ" бр. 15/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 

ПРОДУКТИВНОСТ НА ТРУДОТ 

I. Се разрешува досегашниот член на Советот 
на Републичкиот завод за продуктивност на тру-
дот Никола Нича, потпретседател на Стопанската 
комора на СРМ, именуван на две години со реше-

Бр. 17-1068/1 
22 април 1966 година 

Скопје 
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ние бр. 09-2 ^ отг 25. IX. 1964 година, по негово 
барање и л?. гл.: оле •"••ј.стз сг : шенула: 

•— инж. ^:'ттс/'ј;зг Вежиќ, советник по прехран-
бена индустрија во Републичкиот секрета-
ријат ма индустрија и трговија. 

П. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе со објалл во „Службен весник 
на Социјалистичка Роп>блика Македонија". 

Бр. 17-1338/1 
13 мај 1966 гел ло,? 

Сноп јо Претседател 
на Извршниот1 совет, 
Никол?. Минчев, е. р. 

92, 
Врз остава : '-л.еп 2 слчв 2 од Законот за 

усогласување ла пролеан ге за одделни установи 
основани сд глатки органи („Службен весник 
на СРЖ4' бр. 3 &/(":•_•}. Извршниот совет донесува 

Е III Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА МАНДАТОТ И ИМЕНУ-
ВАЊА НА ^ЈГјЖШШ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ г ^ ѕ О Д ЗА ПРОДУКТИВНОСТ 
НА ТРУДОТ 

I. М а : : д а п а членовите на Советот на Ре-
публичкиот ѕплод за продуктивност на трудот име-
нуваш: па ед-ла со решение бр. 09-2113/(5 од 
25. IX, 1964 година им престанува на ден 30. IV. 1966 
година. 

П. Се к у п у в а а т зи членови на Советот на 
Републичкиов зслзод иа продуктивност- па трудот: 

1. ДУШКО ЛГССБ, пратени; на Собранието 
на СРМ; 

2. ТИХО ГЕОРГИЕВСКИ, директор на Фабри-
ката за метален намештај „Браќа Ко т у р -
чеви" во Т. Велес; 

3. ив)ж, СРЕЧКО СТАНЕВСКИ, директор на 
'-^ие-шот комбинат во Ку-

маново; 
4. инж. ЗДРАВКО МИНЧЕВ, советник во раз-

војниот сектор на Фабриката за стакло и 
стаклена волна во Скопје; 

5. АРСО МИЛОШЕВСКИ, секретар на Репуб-
личкиот совет на СОЈ за Македонија; 

6. ПЕЦИ 'ГП-ТКОВСИИ, директор на Заводот 
за етсл1ллл:с пллллр^ње на Собранието на 
Опиглллл: л 'И. - г ола; 

7. инж. МЃ/ГОД,У:,;А Т УГАРЧЕВ, советник во 
Тутуновиот комбинат во Скопје, и 

8. инж. НИКОЛА ТОЗИЈА, директор на Пого-
нот за студии, проектирање и извршување 
на инвестиции па Железничкото транспортно 
претпријатие во Скопје. 

ТИ. Мандатот па именуваните членови трае две 
години. 

IV. Ова рзшс^гие влегува во сила со денот на 
донесувачот, а Гш се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1836/1 
13 мај 1938 герила 

С к 0 П Ј с Претседател 
на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

93. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за 

усогласување на прописите за одделни установи 
основани од републичките органи („Службен весник 
на СРМ" бр. 15/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА МАНДАТОТ И ИМЕ-
НУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ 
ЗА УРБАНИЗАМ И СТАНБЕНО-КОМУНАЛНА 

ТЕХНИКА ВО СКОПЈЕ 

I. Мандатот на членовите на Советот на Заво-
дот за урбанизам и станбено-комунална техника 
во Скопје, именувани на една година со решение 
бр. 09-2250/3 од 16. X. 1964 година им престанува 
на ден 30. IV. 1966 година. 

П. Се именуваат за членови на Советот на За-
водот за урбанизам и станбено-комунална техника 
во Скопје: 

1. д-р МИТКО ПАНОВ, доцент иа Природно-
математичкиот факултет во Скопје; 

2. ПАВЛЕ ТАСЕВСКИ, помошник на директо-
рот на Републичкиот завод за стопанско пла-
нирање и 

3. инж. МИХО ЧАКЕЉА, вонреден професор 
ка Архитектонско-градежниот факултет во Скопје. 

III. Мандатот на именувани! е членови трае 
две години. 

IV. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а 'ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1337/1 
13 мај 1966 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

Никола Минчев, е. р. 

94. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за 

усогласување на прописите за одделни установи 
основани од републички органи („Службен весник 
на СРМ" бр. 15/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА МАНДАТОТ И ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА УПРА-
ВАТА ЗА НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ И ЛОВИШ-

ТА ВО СКОПЈЕ 
I. Мандатот на членовите на Советот на Упра-

вата за национални паркови и ловишта во Скопје, 
именувани на една година со решение бр. 17-330/1 
од 22. И. 1965 година им престанува на ден 30. IV. 
1966 година. 

П. Се именуваат за членови на Советот на 
Управата за национални паркови и ловишта во 
Скопје: 

1. АГОП СИМОЊАНИ, службеник на Секре-
таријатот за внатрешни работи на Градското 
собрание на град Скопје и 

2. инж. СЛАВЧО ЏЕКОВ, доцент на Земјо-
делеко-шумарскиот факултет во Скопје. 

Ш. Мандатот на именуваните членови трае две 
години. 

25 јуни 1966 
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IV. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1338/1 
13 мај 1966 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

Никола Минчев, е. р. 

95. 
Врз основа на член 37 став 2 од Законот за 

организацијата на превозот во патниот сообраќај 
(„Службен весник на СРМ" бр. 13/66), Републич-
киот секретар за индустрија и трговија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО И ОБРАЗЕЦОТ 

НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИТЕ 
ОДОБРЕНИЈА 

1. Регистарот на издадените одобренија за вр-
шење на јавен превоз со моторни возила од страна 
на граѓаните (регистар) се устројува и се води спо-
ред одредбите на ова упатство. 

2. Општинскиот орган на управата од член 36 
од Законот за организацијата на превозот во пат-
имот сообраќај (Надлежен орган) го водд региста-
рот според образецот кој е составен дел на ова 
упатство. 

Во општините со поголем број на уписи во ре-
решстарот, кон регистарот се води именик и збирка 
на исправи. 

3. Регистарот се води во форма на тврда уко-
ричена книга чии страници се означени со редни 
броеви и прошиени и потпечатени. 

4. На еден регистарски лист можат да се упи-
шуваат податоци само за едно лице што врши ја-
вен превоз. 

5. Во регистарот се внесуваат податоците пред-
видени во образецот, како и промените што ќе на-
станат по запишувањето. 

Промените надлежниот орган ги регистрира со 
денот кога е примена пријавата за промена. 

Податоците за престанок на важноста на одо-
брението настанати по сила на закон се запишу-
ваат со денот кој е наведен во актот со кој се утвр-
дува престанокот. 

6. Упишувањето во регистарот се (врши со црно 
мастило, а исправките со црвено мастило. 

Секоја исправка во регистарот мора да биде 
оверена од работникот кој го води регистарот. 

7. Со пополнувањето на регистарскиот лист за 
издадените одобренија се отвора нов регистарски 
лист на кој се означува бројот на р е г и с т а р с к а т а 

страна од која е извршен преносот на поранешниот 
регистарски лист. 

8. Во именикот се (внесуваат издадените одо-
бренија по азбучен ред на презимето на граѓа-
нинот, каиш и регистарскиот број по кој се води во 
регистарот. 

Именикот може да се води во вид на карто-
тека или како посебна книга. 

9. Во збирката на исправи се чуваат исправите 
на основа кои е извршен уписот во регистарот. 

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

Број 01-3393/1 
4 јуни 1966 година 

Скопје 
Републички секретар за 

индустрија и трговија, 
Ванчо Николовски, е. р. 

Р Е Г И С Т А Р 
на издадените одобренија за вршење јавен превоз со моторни возила од граѓаните 

КНИГА 
Регистарски број 
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Ј*6. 
Врз основа на член 3 и 18 од Законот за Јав-

ното обвинителство („Службен лист на СФРЈ4* бр. 
7/65), член 1 од Законот за укинување на окруж-
ните судови »во Куманово, Охрид, Тетово и Ти-
тов Велес и член 2 од Законот за изменување на 
Законот за подрачјата на општинските и окруж-
ните судови од општа надлежност во Социјалисти-
чка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 19/66 од 17 јуни 1966 година), Републич-
киот јавен обвинител донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОКРУЖНИТЕ ЈАВНИ 
ОБВИНИТЕЛСТВА ВО КУМАНОВО, ОХРИД, 

ТЕТОВО И ТИТОВ ВЕЛЕС 

I 
Се укинуваат окружните јавни обвинителства 

во Куманово, Охрид Тетово и Титов Велес. 
Укинатите окружни јавни обвинителства пре-

стануваат со работа на 30. VI. 1966 година. 

П 
Окружни јавни обвинителства се: 

1. Окружно јавно обвинителство во Скопје — 
за подрачјето на Окружниот суд во Скопје; 

2. Окружно јавно обвинителство во Битола — 
за подрачјето на Окружниот суд во Битола; и 

3. Окружно јавно обвинителство во Штип — 
па подрачјето на Окружниот суд во Штип. 

Укинатите окружни јавни обвинителства со 
денот на престанувањето со работа сите несвр-
шени предмети, како и целокупната архива ќе 
ги отстапат на окружното јавно обвинителство кон 
кое е припоено подрачјето на укинатото окруж-
но јавно обвинителство. 

III 
На работниците како во поглед опремата и по-

трошениот материјал на укинатите окружни јавни 
обвинителства, сходно ќе се применат одредбите 
на член 4 и 5 од Законот за укинување на окруж-
ните судови во Куманово, Охрид, Тетово и Титов 
Велес („Службен весник на СРМ" бр. 19/66). 

IV 

Завршните сметки за извршување на финан-
сискиот план и за употребата на средствата за 
посебни намени за времето од 1. I. — 30. VI. 1966 
година на укинатите окружни јавни обвинителства, 
ке ги состават најдоцна до 1. УШ. 1966 година 
окружните јавни обвинителства што го опфаќаат 
подрачјето на укинатото окружно јавно обвини-
телство. 

Завршната сметка на Окружното јавно обви-
нителство во Охрид ќе ја состави Окружното јав-
но обвинителство во Битола. 

V 
Начинот на примопредавањето и постапката 

со архивата и другите ствари и имот од укинатите 
јавни .обвинителства ќе се регулира со посебно 
упатство. 

VI 
Ова решение ќе се објави во „Службен вес-

ник на Социјалистичка Република Македонија". 
А. бр. 185/66 од 25. VI. 1966 год. 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКИ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ, 

Панта Илиев, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 397, 
страна 466, книга П, е запишан под фирма: Здрав-
ствен дом „Идадија" во Скопје, улица „Иво Рибар 
Лола" бр. 92. Предмет на работењето на домот е: 
целокупна здравствена заштита на населението од 
своето подрачје. 

Здравствениот дом е основан со спојување на 
здравствените домови „Идадија" — Скопје и Горче 
Петров, со одлука на здравствениот совет на Здрав-
ствениот дом „Идадија" — Скопје број 86 од 14. I. 
1966 година и одлука на здравствениот совет на 
Здравствениот дом Горче Петров број 01-13 од 17. 
I. 1966 година, како и одлуката на Собранието на 
општината Идадија — Скопје број 1837 од 27. I. 1966 
година. 

Здравствениот дом ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Д-р Димитар Мицев, в.д. директор, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 102/66. (512) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 272, 
страна 111, книга П е запишано следното: На до-
сегашниот в.д. директор на Заводот за затоплување 
на работници — Куманово Крсмановиќ Милисав, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност. 

За директор на заводот е назначен Костадин 
Краљевски. Тој установата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува со новоназначениот потпис-
ник Крстевски Драган, сметководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 228/65. (247) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 255, 
страна 43, книга П е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Здравствената станица во 
Ракотинци, д-р Миле Миланов, директор, му пре-
станува правото за потпишување. 

За в.д. директор на Здравствената станица во 
Ракотинци е назначен д-р Горѓи Видоевски. Тој 
станицата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува со стариот регистриран потписник Тефик 
Адиловски, шеф на сметководството, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 340/65. (251) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 256, 
страна 47, книга П е запишано следното: На досе-
гашните потписници на Ветеринарната станица во 
село Петровец и тоа: Момчило Гокиќ, директор, и 
Славе Филиповски им престанува правото за пот-
пишување, бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на Ветеринарната станица 
се назначени следните лица: Величевски Гераси-
мов Стојан, директор, и Колевски Толев Јордан, ве-
теринарен техничар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр 339/65. (410) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 272, 
страна 111, книга П е запишано следното: Костадин 
Краљевски, досегашен директор на Заводот за за-
ложување на работници — Куманово, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпи-
шување. 

За в.д. директор на Заводот е назначен Димов-
ски Методија. Тој заводот ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува со стариот регистриран пот-
писник Крстевски Драган, сметководител, сметано 
ол 3. Ш. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 125/66. (441) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 355, 
страна 455, книга П е запишано следното: Досе-
гашниот потписник на Здравствената станица при 
Волнарскиот комбинат „Тодор Циповски — Мерџан" 
— Тетово, д-р Рифат Палоши, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За потписник на станицата е назначен д-р Ма-
насиев Ристо, сметано од 15. IV. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 184/66. (605) 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Јанко Колевски" од Битола, со одлуката на 
управниот одбор бр. 323 од 7. ХП. 1965 година и 
одобрението на Општинското собрание — Битола 
број 03-7948/1 од 7. ХП. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Никола Манев-
ски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 284/65. (204) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 379, 
страна 394, книга П е запишано следното: На досе-
гашниот в.д. директор на Заводот за трансфузија 
на крв — Скопје, Стојчевска Надежда, и престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешена од 
должност. 

За директор на заводот е назначен асист. — 
д-р Тодор Стојчески. Тој заводот ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува со стариот регистриран 
потписник Рунчев Веле, шеф на сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 120/66. (445) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. I. 1966 година, рег. број 2/66, книга I, е запишана 
под фирма: Продавница број 17 во Битола на Тр-
говското претпријатие „Технометал — Македонија" 
— Скопје. Предмет на работењето на продавницата 
е* продажба на железарска галантерија, електрични 
материјали, радиоапарати, телевизори, садови за до-
маќинство и ел. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Технометал — Македонија" од Скопје, а 
согласно со одобрението од Општинското собрание 
Битола број 16997/1 од 14. I. 1966 година. 

Продавницата ќе ја потпишува Петров Леони-
дов Алеко, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
23/66. (203) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 343, 
страна 407, книга П е запишано следното: Се брише 
од регистарот на установите Општинскиот дом за 
народно здравје Горче Петров, бидејќи со одлуката 
број 1837 од 27. I. 1966 година на Собранието на 
општината Идадија — Скопје се соединува со 
Здравствениот дом „Идадија" — Скопје во една 
здравствена установа Здравствен дом „Идадија" — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 124/66. (484) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 9. IV. 1966 год., 
под рег. број 59/65, е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Илија 
Стојчевски, досегашен потписник на Комуналниот 
завод за социјално осигурување во Битола. 

Се овластува лицето Кирил Крстев, в.д. шеф на 
Отсекот за финансии, да покрај досегашните пот-
писници Аце Ристевски, директор, и Димче Велја-
новски, ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 71/66. (691) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. I. 1966 година, рег. број 3/66, книга П, е запи-
р а н о под фирма: Претпријатие за превоз на стоки 
и патници, односно авто-транспорт „Прогрес" во 
Дебар. Предмет на работењето на претпријатието е: 
пренесување на стоки и патници во јавниот-патниот 
сообраќај. 

Претпријатието е основано со издвојувањето на 
Погонот авто-транспорт „Прогрес" од Дебар, со од-
лука на задружниот совет на Земјоделската задруга 
„Прогрес" од Дебар, број 03-1187 од 31. ХП. 1965 
година. 

Претпријатието ќе го потпишува Синан Фишта, 
в д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 20/66. (205) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. I. 1966 година, рег. број 17/65, книга П, е запишан 
под фирма: Киоск број 5 во Кичево на Трговското 
претпријатие „Тутун" од Скопје. Предмет на рабо-
тењето на киоскот е: продажба на тутунови пре-
работки, кибрит, вредносници, таксени и поштенски 
марки, канцелариски и школски материјали, прибор 
за пишување, прибор за бричење, разни разглед-
ници и хигиенска гума, на мало. 

Киоскот е основан од Трговското претпријатие 
„Тутун" од Скопје, со одлука на работничкиот совет 
од 15. VI. 1965 година и одобрението на Општинското 
собрание во Кичево број 04-7897/1 од 15. ХП. 1965 
година. 

Раководител на киоскот е Спасе Момироски, а 
ќе го потпишува лицето што е овластено да го пот-
пишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 307/65. (208) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И 
ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. I. 1966 година, рег. број 20/55, книга I, е запишана 
под фирма: Продавница во Битола на Земјодел-
ската задруга „Јанко Колевски" од село Ивени, 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на месо. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 662, страна 901, книга П, е запишана под 
фирма: „Агрохемизација" — специјализирано прет-
пријатие за хемизација на земјоделството од Скоп-
је — Продавница во Гевгелија, улица „Маршал 
Тито" број 96. Предмет на работењето на продавни-
цата е: трговија со сите видови минерални ѓубри-
ња и заштитни средства за растенијата и живот-
ните, како и трговија со амбалажа и везива за 
земјоделието. 
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Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Агрохемизација" од Скопје, а согласно со ре-
шението на Собранието на општината Гевгелија 
број 03-6004/1 од 16. ХП. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Шаренков 
Лазар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 39/66. (223) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 472, страна 821, книга П, е запишан под 
фирма: Рудник за хром „Раброво" — Валандово. 
Предмет на работењето на рудникот е: производ-
ство на хромсва руда и рударски истражувања. 

Рудникот е основан од Собранието на општи-
ната Валандово, со решение број 4053/1 од 23. ХП. 
1965 година. 

Рудникот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Митовски Милан, в.д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 47/66. (265) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. број 473, страна 825, книга П, е запишано' 
под фирма: Станбено претпријатие „Обнова" — 
Гевгелија. Предмет на работењето на претприја-
тието е: да врши стопанисување со станбените 
згради, становите и деловните простории во оп-
штествена сопственост на подрачјето на Општината 
Гевгелија, под кое се подразбира користење и одр-
жување на станбените згради, станови и деловните 
простории, како и да предлага мериш за унапре-
дување на станбената изградба; да ги врши рабо-
тите за уредување на градското неизградено зем-
јиште на подрачјето на општината Гевгелија; да 
ги проучува проблемите од стопанисувањето со 
станбените згради, становите и деловните просто-
рии, како и да предлага мерки за уредувањето и 
користењето на градското градежно неизградено 
земјиште од станбено-комуналната изградба и дру-
го на подрачјето на општината Гевгелија; да ја 
одредува висината на станарината — наемнината 
во смисла на член 31 од Основниот закон за сто-
панското работење (стопанисување) со станбените 
згради во општествена сопственост; да изготвува 
проекти, инвестициона и техничка документација 
за свои потреби кои се однесуваат на инвестици-
оното одржување, амортизацијата на станбените 
згради, станови и деловни простории; да врши и 
други работи предвидени со Основниот закон за 
стопанското работење (стопанисување) со станбени 
згради, станови и работни простории во општестве-
на сопственост. Продолжува да ги врши услугите 
на Општинскиот фонд за станбена изградба до не-
говото ликвидирање. 

Претпријатието е основано од Собранието на 
општината Гевгелија со решение број 01-7885/1 од 
28. XII. 1965 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Калеев Илија, в.д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 48/66. (266) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 474, страна 831, книга П, е запишано под 
фирма: Станбено претпријатие — Титов Велесе 
Предмет на работењето на претпријатието е: а) 
стопанисување со станбените згради, становите и 
деловните простории во општествена сопственост 
на подрачјето на општината Титов Велес, под кое 
се подразбира користење и оддржување на матери-

јалната основа на станбената изградба; б) врши 
и други работи во согласност со Основниот закон 
за стопанското работење (стопанисување) со стан-
бените згради во општествена сопственост. 

Претпријатието е основано од Собранието на 
општината Титов Велес, со решение број 204/1 од 
12. I. 1966 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Јордан Димков — Инѓилизов, в.д. ди-

ректор, во границите на овластувањето. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 50/66. (237) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 205, страна 229, книга IV, е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет и преработка на 
млеко и млечни производи „Овче Поле" од Скопје 
— Продавница — Самопослужување број 35 во 
Скопје, улица „468" и „470". Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на млеко и 

млечни производи, деликатесни и други колони-
јално-прехранбени стоки, средства за лична хи-
гиена, парфимерија, тутунови производи, алкохол^-
ни и безалкохолни пијалоци и разна кинкалерија. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Овче Поле" — Скопје, а 
согласно со решението на Собранието на општина-
та Кисела Вода —- Скопје број 04-12281 од 6. XI. 
1965 година. 

Раководител на продавницата е Ѓорѓиевски 
Горѓи. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 64/66, (271) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во* регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 926, страна 407, книга IV, е запишан под 
фирма: „Словенијапромет" — посредничка прет-
пријатие од Љубљана — Пос ловен органон: во Ско-
пје, булевар „ЈНА" број бб. Предмет на работе-
њето на пословниот органок е: доведување во врс-
ка комитетите или комитеитите со трети лица со 
цел склопување договори за одредени работи од 
стоковниот промет; склучување договори за одре-
дени работи од стоковниот промет во име ЈЈ за 
сметка на комитентот^; посредување во прометот 
со недвижности и давање информации за состој-
бата на пазарот. 

Пос ловниот огранот е основан од „Словенија 
промет" — посредничко претпријатие — Љубљана 
и решението на Сојузниот секретаријат за индус-
трија и трговија — Београд број 05-1927/1 од 21 
УШ. 1965 година. 

Половниот огранок ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува Димче Чејковски, раководител, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 8/66. (273) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 927, страна 411, книга IV, е запишано 
следното: Фабриката за гумени производи „Рекорд" 
— Раковица — Београд —» Стовариште во Скопје, 
улица „Железничка" број 2. Предмет на работе-
њето на стовариштето е: продажба на гумени сто-
ки од сопствено производство на големо и мало. 

Стовариштето е основано од работничкиот со-
вет на Фабриката за гумени производи „Рекорд" 
Раковица — Београд, а согласно со решението на 
Собранието на општината Кисела Вода — Скопје 
број 04-17894 од 8. XII. 1965 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Ми-
тиќ Тодор, раководител. 

Продавницата воСкопје на улица „Железнич-
ка" број 2 се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните од рег. број 251, страна 659. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 734/65. (274) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 175, страна 731, книга Ш1 е запишано 
под фирма: Угостителска работна организација „Пе-
листер" од Скопје — Бифе од затворен тип во 
Скопје (во зградата на Комуналниот завод за со-
цијално осигурување — Скопје). Предмет на ра-
ботењето на бифето е: продавање на храна, бели 
печива и безалкохолни пијалоци. 

Бифето е (основано од работничкиот совет на 
Угостителската работна организација „Пелистер" 
— Скопје, со одлука број 1202 ЈОД 19. XI. 1965 го-
дина. 

Раководител на бифето е Михајловски Живко 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 713/65. (275) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17. ХП. 1965 година, рег. број 21/64, книга I, е за-
пишана под фирма: Продавница во село Бучин на 
Трговското претпријатие на големо и мало „Уни-
верзал" од Крушево. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на текстил, кратка и пле-
в н а стока, конфекција, галантериска и базарска 
стока, каделни и јутени производи, производи од 
гума, каучук и пластични маси, чевли, железарски 
и метални стоки, велосипеди, машини за шиење и 
прибор, нафтени деривати, радиоапарати и прибор, 
спортски прибор, електротехнички материјали, бои 
и лакови, парфимериски и козметички стоки, гра-
дежен материјал, огревно дрво ' и ќумур, стакло, 
порцелан и керамика, намештај, канцелариски, 
книжарски материјал и школски прибор, месни 
производи, житарски производи и млински прера-
ботки, животни намирници и предмети за куќни 
потреби, производи на база шеќер и какао, алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци и преработки од ту-
тун и кибрит. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Универзал" од Крушево, а согласно со 
одобрението од Општинското собрание Крушево 
број 04-2034/2 од 24. XI. 1965 година. 

Раководител на продавницата, е Тодор Дам-
чевски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 274/65. (86) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. ХП. 1965 година, рег. број 21/64, книга I, е за-
пишана под фирма: Стоковна куќа во Крушево на 
Трговското претпријатие на големо и мало „Универ-
зал" од Крушево. Предмет на работењето на сто-
ковната куќа е: промет со текстил, куса и плетена 
стока и конфекција, галантериска и базарска сто-
ка, каделни и јутени производи, производи од 
гума, каучук и пластични маси, чевли, железарски 
и метални стоки, велосипеди, машини за шиење и 
прибор, нафтени деривати, радиоапарати и прибор, 
спортски прибор, електротехнички материјали, бои 
и лакови, парфимериска и козметичка стока, гра-
дежен материјал, огревно дрво и ќумур, стакло, 
порцелан и керамика, намештај, канцелариски и 
книжарски материјал, школски прибор, месни про-
изводи, животни намирници и предмети за куќни 

потреби, производи од тпеќер и катѕао, риба и про-
изводи од риба, алкохолни и безалкохолни пијало-
ци, овошје и зеленчук, преработи од тутун и ки-
брит. 

Стевов* хата к;уха е СПИЕЊАНА ОД Трговското 
претпријатие „Универзал" од Крутгтегѕо, а согласно 
со одобрението од Општинското собрание — Кру-
шево број 04-2024/1 од 24. XI. 10С5 година. 

^ Раководител ка стоковната куќа е Јанко Гега, 
а ќе ја потпишува ЈГНЦГ/ГО е овластено да го 
пет пишува преигра 1 атие;/ е. 

Од Окружило" е г .'-пачеви суд во Битола, Фл 
бр. 275/65. , (87) 

Окружниот сун тп И}Л7.ч:,:.). објавува 
дока во па организации на 
25. УШ. Шг) година, рег. број пилта I, е запи-
шана под фирма. Водна паедпида „Шут:" во Стру-
га. Предмет па работењето на Водната заеднрзца е: 

— изградба на система за п?т\~д-:ување и одвод-
нување, изградба па водоводи, ^партизација и ре-
гулација на реки: 

— врши експлоатација и се грижи за исправ-
ност на хидросистемите и објектите кои ги има 
превземено во нејзино упре ну 

— со расположивата механизација и кадарот, 
врши услуги и РА трег И ГКТГТ.З, ТЈ Е сведување на 
објекти!е. од и гт^?т!г . други услуги 
веи периметарст на свеста рсЛотно подрачје. 

Водната заедница е гс/геза на од Управата на 
водостопанство — Скопје, сс решение број 385 од 
10. V. 1957 година, а врз основа на член 17, 18, 19 
и 121 од Основниот закон за педи (..Службен лист 
па СФРЈ" бр. 13/65). 

Водната заедница ќе ја потпикува Евроски Ри-
сто, директор. 

Исто та?;а во регистарот па стопанските органи-
зации е запишано и конституирањето иа Водната 
заедница „Шум" од Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи 
бр. 160/65. (1224) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 21. IX. 1965 година, рег. број 14/65, книга I, е 
запишана под фирма: Продавница во Битола на 
Претпријатието за изработка на офицерски и ци-
вилни облекла и чевли „22 декември" од Скопје. 
Предмет иа работењето на продавницата е: продаж-
ба на мало на зимска и летна униформа за офи-
цери и друга униформа, чевли, леска и тешка кон-
фекција, кратка и плетена стока од памучно, вол-
нено и синтетичко предиво, ќебиња, душеци, јорга-
ни, теписи, куфери, ташни, опасани и други про-
изводи од кожа и пластични маси и други бижу-
терски производи. 

Продавницата е е сиов ана ед Претпријатието „22 
декември" од Скопје, со одлука на работничкиот 
совет бр. 2191/СЕ од 14. УШ. 1085 година и Одо-
брението на Општинското е е Пр ание Битола број 
03-6631 од 9. XII. 1864 година. 

Раководител на продавницата е Вангел Кара-
манди. а ќе ја потпишува лит-его ггј^ о овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 193/65. (1280) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21. IX. 1965 година, рег. број 13/65, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница број 5 во Битола на 
Работната организација за стаклорезачки, стакло-
брусачки и столарски услуги „Јавор" од Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е: да врши 
услуги на населението од сгаклорезачкиот, стакло-
брусачкиот и стаклошлифсвачкиот занает, како и 
продажба на стаклена галантерија, рамки, урамени 
слики и ел. 

Бр. 20 — Стр. 287 
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Продавницата е основана од Работната органи-
зација „Јавор" од Скопје, со одлука од работнич-
киот совет број 2323 од 13. IX. 1965 година и одо-
брението на Собранието на општината Битола, број 
03-9263/1 од 23. УШ. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Ристевски Ри-
сто, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
ја потпишува работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 216/65. (1281) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 6. IX. 1965 година, страна 227, реден број 1, е 
запишана под фирма: Продавница број 1, со се« 
диште во Кочани, ул. „Маршал Тито" број 5. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на мало на канцелариски и школски материјали и 
прибор, нагледни средства, фотоапарати и фото-
материјали, обрасци, машини за пишување и сме-
тање, учебници и литература, музички инструменти 
и прибор, апарати за умножување, прибор за цр-
тање, геодетски мерки, електроакустични апарати 
и прибор. 

Продавницата е основана од Книгоиздател -
ството „Кочо Рацин" од Скопје. 

Раководител на продавницата е Петар Ангелов 
Димитров, кој нема право да ја потпишува и прет-
ставува. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Книгоизда-
телството „Кочо Рацин" — Скопје од 17. УШ. 1965 
година и решението на Одделението за стопанство 
на Собранието на општината Кочани број 03-5998 
од 13. УШ. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 130/65. (1295) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 18. IX. 1965 година, страна 358, реден број 1, 
е запишана под фирма: Продавница со седиште во 
Струмица, ул. „Јосиф Јосифовски" број 35. Пред-
мет на работењето на продавницата е: промет на 
мало со разна конфекција и чевли што ги произ-
ведува претпријатието. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
изработка на офицерски и цивилни облекла и чев-
ли „22 декември" од Скопје. 

Шеф на продавницата е Тодор Џорлев, кој не 
е овластен да ја претставува и потпишува, него 
истата ќе ја потпишува директорот на основачот 
„22 декември" — Скопје. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на општината Струмица 
број 03-5053/1 од 31. УП. 1964 година и одлуката на 
работничкиот совет на претпријатието број 2879 од 
од 28. УШ. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
број 137/65. (1307) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 19. УП. 1965 година, страна 355, реден број 7 е 
запишана под фирма: Продавница, со седиште во 
Струмица, плоштад „Борис Кидриќ" број 4. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
Кратка и плетена стока и конфекција, галантериска 
стока, парфимериска и козметичка стока. 

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

Раководител на продавницата е Стефчо Ди-
ков, кој не е овластен да ја потпишува, него истата 
ќе ја претставува и потпишува директорот на Прет-
пријатието „Иднина" од село Василево. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Одделението за стопанство на Собра-

нието на општината Струмица број 03-6956/1 од 25. 
У. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 85/65. (1308) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 283, страна 1183, книга I, е запишано под 
фирма: Станбено претпријатие за стопанско рабо-
тење со станбени згради во општествена сопстве-
ност — Куманово. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: 

а) да врши стопанисување со станбени згради, 
становите и деловните простории во општествена 
сопственост на подрачјето на општината Куманово, 
под кое се подразбира: користење и одржување на 
станбените згради и деловните простории, како и да 
предлага мерки за унапредување на станбената из-
градба; 

б) да ги врши работите за уредување на градеж-
ното земјиште во подрачјето на градежниот реон на 
град Куманово; 

в) да ги проучува проблемите од стопанисува-
њето со станбениот фонд и деловните простории, 
уредување и користење на градското земјиште за 
станбена, комунална и друга изградба на подрачјето 
на општината; 

г) да ја одредува висината на станарината во 
смисла на член 31 од Основниот закон за стопан-
ското работење (стопанисување) со станбените згра-
ди во општествена сопственост; 

д) да врши инвеститорски услуги на Општината 
Куманово, на фондовите на општествено-политич-
ките заедници и на другите инвеститори при гра-
дење на градежни објекти и инсталации, како и 
да гради, купува и продава станбени згради, ста-
нови и деловни простории; 

ѓ) да изготвува проекти, инвестициона и тех-
ничка документација за свои потреби, кои се одне-
суваат на инвестиционо одржување и модерниза-
ција на станбените згради и деловни простории; 

е) да врши и други работи предвидени со Ос-
новниот закон за стопанското работење (стопани-
сување) со станбените згради во општествена соп-
ственост. 

Претпријатието е основано од Собранието на 
општината Куманово со решение број 27183/1 од 
26. X. 1965 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Горѓи Ефремовски, в.д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 639/65. ~ (1353) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19. Ш. 1965 година под рег. број 187/55, книга I е 
запишано следното: Се менува фирмата на Фабри-
ката за разладни уреди и емајлирани производи 
„Горѓи Наумов" од Битола и ќе гласи: „Горѓи Нау-
мов" — фабрика за разладни, емајлирани и лиени 
производи — Битола. 

Оваа промена на фирмата е одобрена со реше-
ние на Собранието на општината Битола бр. 03-699 
од 8. Ш. 1965 година. 

Предмет на работењето на фабриката е: 
— производство, монтажа и одржување на 

фрижидери и разладни уреди со сите помошни 
уреди и опрема и производство на емајлирани про-
изводи — како основна дејност; 

— производство на термички апарати и уреди 
и ливечки одливци, вршење услуги со лиење, емај-
лирана, галванизирање и механичка обработка на 
метални предмети, како и проектирање, конструк-
ции и изработка на разен алат — како споредна 
дејност. 
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Оваа дејност на фабриката е одобрена со реше-
ние на Собранието на општината Битола број 03-699 
од 8. Ш. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 64/65. (628) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 8. X. 1965 година на страна 204, реден број 3 е 
запишано следното: Се симнува присилната управа 
над Рудникот за неметали „Станчески опалити" од 
Кочани и се става во редовно управување од само-
управните органи. 

Директор на рудникот е Симеон Павлов Ко-
стадинов. 

Покрај директорот рудникот ќе го потпишуваат 
и лицата: Ристо Димитров Велков и Санде Лазаров 
Стојанов. 

Уписот во регистарот е извршен врз основа на 
записникот од работничкиот совет на рудникот број 
784 од 29. IX 1965 година, решението за назначу-
вање на директорот број 779 од 28. IX. 1965 год. и 
решението на управниот одбор на рудникот за на-
значување на потписниците број 790 од 29. IX. 1965 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 145/65. (1297) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 20. УШ. 1965 година, страна 7, реден број 4 е 
запишано следното: Досегашниот директор на За-
наетчиското претпријатие за производство на чевли, 
опинци, спандуфи и снабдување со репродукциони 
материјали за занаетчиството „Колектив" од Штип, 
Ладе Тасев Георгиев, е разрешен од должност. За 
директор на претпријатието е назначен Сане Јор-
дан Авукатов, кој е овластен да го потпишува. 

Промената на директорот е* запишана во реги-
старот врз основа на одлуката на работничкиот со-
вет на претпријатието број 176 од И УШ. 1965 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 125/65. (1314) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 272, страна 985 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Погонот за узгој, заштита и експлоатација на 
шуми во Гостивар на Шумскиот комбинат „Јавор" 
од Гостивар, согласно со одлуката на работничкиот 
совет на комбинатот број 01-50/1 од 1. X. 1965 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 643/65. (1351) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 332, страна 1561, книга I е запишано 
следното: Погонот во Гостивар на Претпријатието 
за производство на памучно предиво, памучни и 
синтетички ткаенини во изградба „Скопје" — Скоп-
је со одлука на советот на споменатото претприја-
тие број 1273 од 20. X. 1965 година, решението на 
Собранието на општината Гостивар број 01-7037 
од 8. IX. 1965 година и решението на Собранието на 
општината Кисела Вода — Скопје број 65 од 7. IX. 
1965 година прерасна во претпријатие во изградба 
под следниот назив: Текстилна фабрика во изград-
ба — Гостивар. 

Предмет на работењето на фабриката е: произ-
водство на памучни ткаенини. 

Фабриката е основана од советот на Претпри-
јатието за производство на памучно предиво, па-
мучни и синтетички ткаенини во изградба „Скопје" 
— Скопје, со одлука број 1273 од 20. X. 1965 година. 

Фабриката во изградба ќе ја потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат Марјановиќ Владомир, 

в.д. директор, и Бундалевски Иван, раководител на 
стопанско-сметководниот сектор. 

Погонот во Гостивар со прераснување во Фа-
брика во изградба се брише од регистарот на прет-
пријатијата и дуќаните од рег. број 828, страна 961, 
книга Ш. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 623/65. (1352) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 6. УШ. 1965 година, страна 223, реден број 2 е 
запишано следното: Откупната станица со седиште 
во Штип, Погон на „Сировина" — трговско прет-
пријатие за промет со отпадоци експорт-импорт од 
Београд, во иднина ќе работи како производен по-
гон со самостојна пресметка, за која ќе се води са-
мостојно книговодство 

Промената е запишана во регистарот врз основа 
на' одлуката на работничкиот совет на Претприја-
тието „Сировина" — Београд број 118/п од 31. УП. 
1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 123/65. (1315) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 923, страна 395, книга IV, е запишано 
под фирма: Претпријатие на поштенскиот, теле-
графскиот и телефонскиот сообраќај — Скопје 
(скратен назив на претпријатието е: ПТТ — прет-
пријатие — Скопје). Предмет на работењето на 
претпријатието е: пренос на поштенски и теле-
графско-телефонски соопштенија во јавен, вна-
трешен и меѓународен сообраќај и одржување на 
ПТТ постројќи како и други работи определени со 
посебен пропис. 

Претпријатието е основано со соединување на 
Претпријатието за ПТТ сообраќај — Скопје, со 
одлука на работничкиот совет број 11922/1 од XI. 
1965 година, Претпријатието за ПТТ сообраќај — 
Титов Велес, со одлука на работничкиот совет 
број 1868/1 од 3. XI. 1965 година, Претпријатието 
за ПТТ сообраќај — Охрид, со одлука на работ-
ничкиот совет број 81 од 1. XI. 1905' година, Прет-
пријатието за ПТТ сообраќај — Тетово, со одлука 
на работничкиот совет број 2065 од 31. X. 1965 
година, Претпријатието за ПТТ сообраќај — Би-
тола со одлука на работничкиот совет број 02-3992 
од 1. XI. 1905 година, и Претпријатието за ПТТ 
сообраќај — Штип број 01-2627/1 од 31. X. 1965 го-
дина. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат Дамевски Горе, в.д. директор, 
Божиновски Пецо, Костов Стеван и Николовски 
Трајко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 745/65. (128) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 18. I. 1966 година, рег. број 14/63, книга I, е 
запишано под фирма: Земјоделско стопанство — 
Битола на ЗИК „Пелагонија" — Битола. Предмет 
на работењето на стопанството е: производство во 
сите гранки на земјоделието; производство, дора-
ботка и промет со семенски материјали; производ-
ство и промет со приплоден добиток, како и изве-
дување на агромелиоративни работи и помали гра-
дежи за сопствени потреби и потребите на пого-
ните во состав на Комибкатот. 

Стопанството е основано од ЗИК »Пелагонија" 
од Битола, со одлука на работничкиот совет, број 
12295 од 2. ХИ. 1965 година, а со престанувањето 
на погоните во Радобор, Новаци, Долно Српци * 
Погонот за сточарство — Битола. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 
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Стопанството ќе го потпишуваат, Јован Велев, 
директор, и Јован Кркачевски, шеф на сметко-
водството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 16/66. ~ (202) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17. I. 1966 година, рег. број 15/63, книга II, е запи-
шана под фирма: Продавница за бои, вапсање на 
волнени предива во Кичево на Заштитната рабо-
тилница „Прогрес" од Кичево. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: вапсување на волнени 
и други предива и продажба на боја, како на ра-
ботни организации, така и на приватни лица. 

Продавницата е основана од Заштитната ра-
ботилница „Прогрес" од Кичево, со одлука од ра-
ботничкиот совет од 31. III. 1965 година, а согласно 
со одобрението од Општинското собрание Кичево 
број 04-2485/1 од 21. VII. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Данилоски И-
лија, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да ја потпишува работилницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 194/65. (206) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17. I. 1966 година, рег. број 53/5)5, книга V, е запи-
шана под фирма: Продавница-бензиска пумпа во 
Кичево на Трговското претпријатие „Бор" од Ки-
чево. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на нафта, нафтени деривати, бензин, 
гасило и сите видови на моторни мазива. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бор" од Кичево, со одлука од работнич-
киот совет бр. 1573 од 29. X. 1965 година и одобре-
нието од Општинското собрание Кичево број 
04-7304/1 од 15. ХП. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Бошко Оло-
лоски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 250/65. (207) 

текстил, кратка и плетена стока и конфекција, 
галантериска и базарска стока, производи од гума, 
каучук и пластична маса^ железарска и метална 
стока, електротехнички материјал, бои и лакови, 
парфимериска стока, стакло, порцелан и керамика, 
канцелариски и школски материјал, брашно и 
брашнарски производи. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Симо Тренков" од село Пуста Река, со од-
лука од задружниот совет од 2. VIII. 1963 година 
и решението на Општинското собрание Крушево 
број 04-721/1 од 6. III. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Кузмановски 
Јорданов Богоја, а ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 45/66. (211) 

Окружниот стопански суд во Битола Објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 27. I. 1966 година, рег. број 1/66, книга II, е за-
пишана под фирма: Производна единица — Фабри-
ка за авто делови и атати „Херој Тоза Драгович" 
од Охрид на Заводите „Црвена застава" — Кра-
гуевац Предмет на работењето на производната 
единица е: 

— производство на автогалантерија; 
— производство на автоделови чија технологи-

ја е слична на производството на автогалакте-
ри јата; 

— производство на одливци под притисок (пр-
венствено за сопствени потреби); 

— производство на алат (првенствено за соп-
ствени потреби и потребите на останатите фабрики 
на Заводите „Црвена застана". 

Производната единица е основана од Заводите 
„Црвена застава" — Крагуевац, со одлука од ра-
ботничкиот совет бр. 0545—МИ/МТ од 2. ХП 1965 
година. * 

Производната единица, ќе ја потпишува Ристо 
Шапкар, директор. 
* Ѕ?« Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 6/66. ( 2 1 0 ) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
в ? Регистарот на стопанските организации 

на 27. I. 1966 година, рег. број 8/55, книга II, е за-
пишана под фирма: Продавница во село Растојца 
на Земјоделската задруга „Симо Тренков« од село 
Пуста Река, Прилепско. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на прехранбени произ-
води, алкохолни пијалоци, преработки од тутун 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на пртприј ати јата и дуќаните, 
рег. број 286, страна 1139, книга I, запишана под 
фирма: Комерцијална банка во Куманово. Предмет 
на работењето на банката е: ги снабдува стопан-
ските организации, по пат на краткорочни креди-
ти, со парични средства за производство и промет; 
дава инвестициони кредити за станбена и комунал-
на дејност и кредити за вложување во трајни 
обртни сродства; прибира слободни парични сред-
ства од општествени правни лица и граѓани (вло-
гови на штедење, орочени депозити, издава об-
врзници и благајнички записи), во склад со по-
зитивните прописи; дава кредити на општествени 
и граѓанско-правни лица; дава потрошувачки и 
други кредити на граѓани; врши платен промет 
во земјата за сметка на граѓанско-правни лица и 
граѓани; издава банкарски гаранции; врши други 
банкарски работи во име и за сметка на други 
банки; врши банкарски работи во име и за сметка 
на општествените фондови и други правни лица. 

Банката е основана од Основачкото собрание 
на банката одржано на ден 10. XII. 1'965 година со 
одлука број 707/1—1 од 10. XII. 1965 година. 

Банката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и разг 
должуваат во границите на овластувањето: Методи 
В. Теодосиевски, в.д. директор, Стојче С. Симовски, 
в.д. заменик директор, Александар К. Кондевски, 
шеф на службата краткорочни кредити, Вукан С. 
Трајановски, шеф на службата сметководство, Мар-
ко Б. Ивановски, ш е ф на службата долгорочни 
кредити, и Живко Н. Кузмановски, ш е ф на прав-
ната служба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 719/65. <268) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 672, страна 961, книга II е запишано 
следното: На досегашните потписници на Тргов-
ското претпријатие увоз-извоз „Кооператива" од 
Скопје и тоа: Еленовски Александар Лазар, секре-
тар — правен референт, и Чукалевски Лазар Стрезо, 
раководител на стопанско-сметководниот сектор, 
им престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на претпријатието се на-
значени следните лица: Ристевски Стефан Раде, 
шеф на извозното одделение, и Цубалески Иљо 
Крсто, шеф на увозното одделение. Тие претпри-
јатието ќе го потпишуваат, з а д о л ж у в а а т и раз-
должуваат во границите на овластувањето, со ста-
рите регистрирани потписници и тод: Марковски 
Блаже Митре, директор, Стојковска Диме Златка, 
шеф на сметководството, и Марковски Иван, за-
меник директор, сметано од 8. ХИ. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 702/65. (7) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
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под рег. број 459, страна 751, книга I I е запишано 
следното: Услужно занаетчискиот центар — Титов 
Велес е конституиран на ден 28. IV. 1965 година, 
согласно со одлуката број 15 на Работничкиот совет 
и записникот број 15 од 28. IV. 1905' година од 
одржаниот состанок на колективот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 715/65. (8) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и Дуваните 
под рег. број 490, страна 1376 е запишано следното: 
Согласно со одлуката на Советот на претпријатие-
то во основање Рудници и ж е л е з а р и ј а — Скопје 
од 20. XII. 1965 година и елаборатот за економска 
оправданост, дејноста на Рудниците и железарни-
цата „Скопје" — Скопје во изградба во иднина се 
проширува и со: 

— стопанисување со станбените згради на 
претпријатието, која дејност претпријатието ќе ја 
обавува преку Погонот за станбено-комунални и 
занаетчиски услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр.735/65. (27) 

Претпри ј атието за ПТТ сообракај — Штип во едно 
Претпријатие на поштенскиот, телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 744/65. (28) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 94, страна 241 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на "Работничката менза 
во Титов Велес на Претпријатието за поправка на 
коли и локомотиви — Титов Велес, Андонов Јо -
ванов Славко, е разрешен од должност и му прео-
станува правото за потпишување. 

За раководител на работничката менза е на-
значен Никола Атанасов Христов. Тој мензата ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува со ново-
назначениот потписник Јолдашев Димов Киро, 
сметано од 18. ХП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи 
бр. 716/65. ' (д) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 770, страна 479, книга Ш, е запиша-
но следното:^ Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Продавницата за куќен намеш-
тај во Скопје, улица „Загребачка" број 4 на ДОЕ-
ното индустриско претпријатие „Војводина" од Но-
ва Пазова, согласно со одлуката на работничкиот 
совет од 24. VIII. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 652/65. (25) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 1519, страна 1499 е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на „Македонија 
дрво" — деловно здружение за увоз — извоз и 
внатрешен промет — Скопје, Симо Кировски, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност. 

Потписници на споменатото здружение и по-
натака остануваат старите регистрирани и тоа: Ма-
насиевски Војо, директор, и Никола Иванов, ш е ф на 
сметководството, сметано од 6. ХП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 695/65. (26) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 394, страна 231, книга П е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Претпријатието за поштенски, те-
леграфски и телефонски сообраќај — Титов Ве-
лес, бидејќи со одлуките на работничките совети 
се спојува со Претпријатието за ПТТ сообраќај — 
Скопје, Претпријатието за ПТТ сообраќај — Ох-
рид, Претпријатието за ПТТ сообраќај — Тетово* 
Претпријатието за ПТТ сообраќај — Битола и 
Претпријатието за ПТТ сообраќај — Штап во 
едно Претпријатие за поштенскиот, телеграфскиот 
и телефонскиот сообраќај — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 742/65. (30) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 285, страна 1103, книга I е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните — Пртприј атлете за поштенскиот, 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај — Те-
тово, бидејќи со одлука на работничките совети 
се спојува со Претпријатието за ПТТ сообраќај — 
Јунтов Велес, Претпријатието за ПТТ сообраќај — 
Скопје, Претпријатието за ПТТ сообраќај — Охрид, 
Претпријатието за ПТТ сообраќај — Битола и 
Претпријатието за ПТТ сообраќај — Штип во едно 
Претпријатие за поштенскиот, телеграфскиот и те-
лефонскиот сообраќај — Скопје. в 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 743/615. (32) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 165, страна 435 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Индустриското 
претпријатие за производство на персиски килими, 
шамил и конфекција „Пролетер" од Гостивар и 
тоа: Ристовски Борев Најдо, директор, и Апосто-
ловски Симо, секретар, им престанува правото за 
потпишување, бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на претпријатието се на-
значени следните лица: Петревски Васи лев Петруш, 
директор, и Симј ановски Косто© Ставре, книгово-
дител. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, за -
должуваат и раздолжуваат со стариот регистри-
ран потписник Рустеми Садик, сметано од 22. XI. 
1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 678/65. (120) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 101, страна 285 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието за ПТТ сообраќај — Скопје, 
бидејќи со одлуките на работничките совети се 
спојува со Претпријатието за ПТТ сообраќај — 
Титов Велес, Претпријатието за ПТТ сообраќај — 
Охрид, Претпријатието за ПТТ сообраќај — Тето-
во, Претпријатието за ПТТ сообраќај — Битола и 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 267, страна 1037, книга I е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Комуналната банка на Куманов-
ска околија — Куманово, бидејќи е формирана 
нова Комерцијална банка — Куманово, согласно 
со Законот за банките („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 12/65). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 3/66. (125) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во ргистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број НО, страна 311 е запишано следното: 
Согласно со одлуката на работничкиот совет број 
7611 од 20. I. 1966 година на Р у д а р с к о г претпри-
јатие за експлоатација на цементна суровина »О-
палска брена" од село Бељаковце и елаборатот 



Стр. 292 — Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 25 јуни 1966 

економска оправдност, дејноста на Рударског 
претпријатие за експлоатација на цементна суро-
вина „Опалска брена" од село Бељаковце во идни-
на се проширува и со: истражување и експлоата-
ција на бентонитски глини и опалити — фелспати 
на подрачјето на Општината Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 6/66. (126) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 169, страна 433, книга П е запишано 
следното: согласно со одлуката на работничкиот 
совет на Градежното претпријатие „Пелагонија" 
— Скопје број 15995 од 29. XII. 1905 година и ела-
боратот за економска оправданост, дејноста на 
Градежното претпријатие „Пелагонија" — Скопје 
во иднина се проширува и со: стопанисување со 
станбени згради, станови и згради наменети за 
сместување и исхрана на работниците. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 738/65. (130) 

Стопанисување со станбените згради на ЖТП — 
Скопје на територијата на СРМ, како споредна 
дејност на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 9/66. (134) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 797, страна 695, книга III е запишано 
следното: Согласно со одлуката на работничкиот 
совет на Железничкото транспортно претпријатие 
— Скопје број 2645 од 31. XII. 1965 година и ела-
боратот за економската оправданост, споредната 
дејност на претпријатието се проширува во иднина 
и со јавно складишна служба, која ќе се врши 
преку формираниот Погон за железнички автосо-
обраќај — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 10/66. (135) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 478, страна 1332 е запишано следно-
то: На досегашниот раководител на Претставништ-
вото во Скопје, ул. „Кочо Рацин" бр. 80, на За-
етупништвото на странски фирми „Контактор" — 
Белград, Саздов Благоје, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За раководител на претставништвото е назна-
чен Петковски Васко. Тој претставништвото ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 
28. XII. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 736/65. (131) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 847, страна 1077, книга III е запиша-
но следното: Согласно со одлуката на работнич-
киот совет од 29. XII. 1965 година на претприја-
тието за проектирање и изградба на пороите „По-
ројпроект" — Скопје, и економската оправданост, 
дејноста на претпријатието во иднина се проши-
рува и со: проектирање и градба на сите работи 
од областа на нискоградбата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи 
бр. 7/66. '(132) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под г. број 267, страна 521, книга И е запишано 
следното: Согласно со одлуката на работничкиот 
совет и елаборатот за економската оправданост, 
дејноста на .»Аутомакедонија" увоз-извоз Скопје 
во иднина се проширува и со промет на стоки на 
големо и мало од трговската струка: 

— железарска и метална стока, велосипеди, 
машини за шиење и прибор (комплетно) а според 
номенклатурата на трговските струки. 

Досегашните трговски струки со кои претпри-
јатието послува се: 

— моторни возила, резервни делови и прибор 
(комплетно) и 

земјоделски машини и алати, освен вештач-
ки ѓубриња и средства за заштита на растенијата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи 
бр. 4/66. ' ( 1 3 3 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 797, страна 695, книга III е запишано 
следното: Согласно со одлуката на работничкиот со-
вет на Железничкото транспортно претпријатие 
— Скопје број 2756/6© од 31. XII. 1965 година и 
елаборатот за економската оправданост, дејноста 
на претпријатието во иднина е« проширува и со: 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 288, страна 741 е запишано следното: 
Согласно со одлуката на работничкиот совет на 
фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје 
од 7. I. 1966 година прецизираната дејност на Фа-
бриката е: 

1. производство и изработка на трговско шуп-
ливо и амбалажно стакло, 

2. производство на изолациони влакна ОД 
стакло и базалт и минерални влакна за изола-
ција, 

3. производство на кварцен песок. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 12/66. (136) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 269, страна 313, книга IV е запишано 
следното: Согласно со одлуката на работничкиот 
совет на Угостителската работна организација „Ма-
кедонија турист" — Скопје број 2406 од 30. XII. 
1965 година, Фирмата на Угостителската работна 
организација „Македонија турист" —. Скопје во 
иднина се менува и ќе гласи: Хотелско претприја-
тие „Македонија турист" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1/66. (140) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 188, страна 943, книга Ш е запишано 
следното: на досегашните потписници на „Мако-
текс" увоз-извоз од Скопје и тоа: Владо Николов-
ски, Сотировски Илија, Васил Вацев, Татјана Ми-
хајлова, Тодоровски Драгољуб, Перовиќ Лазар, Ја -
кимовски Ангеле и Јашмак Георги им престанува 
правото за потпишување. 

Покрај досегашните потписници Владо Данев 
Стаменков, генерален директор, и Перо Адамов-
ски, претпријатието ќе го потпишуваат и новоназ-
начените потписници Пендев Милан Георги, рако-
водител на одделението за волна, вештачки и син-
тетички влакна, Поповски Димитар Радмило, ра-
ководител на одделението за кожа и кожни про-
изводи, и Матевска Стефан Милица, шеф на од-
делението за девизна контрола, и старите регис-
трирани потписници Киро Христо Апостолов, Ста-
матовски Живко Александар и Петрова Тодор 
Марија. Тие сега ќе потпишуваат на новите дол-
жности и тоа: Киро Христов Апостолов, директор 
на комерцијален сектор, Стаматовски Живко А-
лександар, раководител на одделението за памук 
и памучни производи, и Петрова Тодор Марија, 
шеф на сметководството, сметано од 25. XII. 1965 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 731/65. (139) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на пр*пријатијата и дуќаните 
под рег. број 429, страна 531, книга П е запишано 
следното: Согласно со одлуката на работничкиот 
совет на земјоделскиот комбинат „Вардар" од 
Градско број 50 од 12. I. 1966 година и одлуката 
на задружниот совет на земјоделската задруга 
„Славе Јорданов" од село Долно Чичево број 1 од 
12. I. 1966 год. кон Земјоделскиот комбинат „Вар-

дар" од е. Градско се припојува Земјоделската за-
друга „Славе Јорданов" од село Долно Чичево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 115/66. (142) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 374, страна 995 е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Претпријатието за 
јавен сообраќај и шпедиција „Вардар" — Скопје, 
Панче Јанев, шеф на сметководството, му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност. 

За нови потписници на претпријатието се на-
значени следните лица: Симоновски Трајков Сте-
фан, директор на стопанско-сметководниот сектор, 
и Станоевски Тодор Горѓи, шеф на сметководство-
то. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат со старите регистрирани пот-
писници и тоа: Пене Харизанов, шеф на комер-
цијално одделение, Јордан Зографски, директор, 
и Нада Хаџи Наумова, книговодител, сметано од 
7. I. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 16/66. (143) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 93, страна 237 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Земјоделското 
производно претпријатие „Бела Вода" од Титов 
Велес и тоа: Чукниев Коцев Трајко, в.д. директор, 
и Мирчев Љубе, книговодител, претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува и ново-
назначениот потписник Лазевски Нацев Благој, 
книговодител, сметано од 25. ХП. 1965 година, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 730/65. (144) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 271, страна 785 е запишано следното. 
На досегашниот директор на Комуналното претпри-
јатие за експлоатација на камен, песок, поправка 
на патишта, одржување на улици, канализација 
и висока градба „Младост" од Титов Велес, Славе 
Илиев Стефановски, му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на претпријатието е назначен Ива-
новски Атанас Иван, кој ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, сметано од 23. ХП. 1965 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 725/65. (147) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 321, страна 973 е запишано следното: 
Согласно со одлуката на работничкиот совет на 
Автотранспортното претпријатие „Вардар" од Гев-
гелија број 91 од 18. I. 1966 година, фирмата на 
споменатото претпријатие се менува и во иднина 
е: Автотранспортно претпријатие „Трансбалкан" 
— Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 24/66. (413) 

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

под рег. број 178, страна 427, книга II е запишано 
следното: Согласно со заклучокот на работничките 
совети на Трговското претпријатие „Бошава" од Ка-
вадарци и Трговското претпријатие „Вишешница" 
од Кавадарци број 7 од 4. I. 1966 година кон Тр-
говското претпријатие на мало за промет со ж е -
лезарија, намештај и градежен материјал „Ви-
шешница" — Кавадарци се припојува Трговското 
претпријатие на мало за промет со железарија, на-
мештај и градежен материјал „Бошава" — Кава-
дарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 158/66. (41® 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Трајанка Крстаноска, е. Лисолај, 
Битола. (2778) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Благоја Крстаноски, е. Лисолај, 
Битола. (2779) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Елена Трајкова, ул. „Херцеговина" 
бр. 33, Битола. (2780) 

Свидетелство за завршен Ш клас стопанско 
училиште на име Горѓи Стојаноски, ул. „Партизан-
ска" бр. 41, Прилеп. (2781) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Миливој Сиљаноски, ул. „К. Вол-
нароски" бр. 27, Прилеп. (2782) 

Здравствена легитимација бр. 3794, издадена од 
КЗСО — Крушево на име Митко, С. Николоски, е. 
Долно Дивјаци, Крушево. (2783) 

Здравствена легитимација бр. 18992, издадена од 
ЗСО — Кр. Паланка на име Младен Василев Алек-
овски , е. Милутнице, Кр. Паланка. (2784) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Дестан Достановски, е. Новак, 
Дебар. (2785) 

Ученичка книшка бр. 273, издадена од Основ-
ното училиште ЕО е. Стојаково на име Софија Та-
шева, е. Стојаково, Гевгелија. (2786) 

Здравствена легитимација бр. 27235 на име Фу-
ат Рамадани, ул „Димо Г. Каоа^1_ бр. 63, Тетово. 

Здравствена легитимација на име Фанија Пе-
ровски, ул. „Бихачка" бр. 3, Тетово. (2788) 

Здравствена легитимација на име Стојанка Лан-
гова, е. Долно Гуѓанце, Св. Николе. (2789) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од КЗСО — Кочани на име Живко Стојанов Стан-
ков, е. Спанчево, Кочани. (2790) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Станко Блажев Митев, е. Бање, 
Кочани. ~ (2791) 

Здравствена легитимација бр. 22999, издадена од 
Младеновац на име Радивоје Станисавлевиќ, е. 
Мачкатица, Сурдулица. (2792) 

Здравствена легитимација 2950, издадена од 
КЗСО — Кочани на име Мијалче Тодор Богданов, 
е. Кучичино, Кочани. (2793) 

Здравствена легитимација на име Никола С. 
Веселинов, е. Полаки, Кочани. (2794) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лазо Алабаков,. Скопје. (2795) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васил Ѓорѓиевски, Скопје. (2796) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Голубинка Вангелова, Скопје. (2797) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола В. Белковски, Скопје. (27984 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Руфки Захири, Скопје. (2799) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марика Ј. Скалова, Скопје. (2800/ 



Стр. 294 — Бр. 20 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зорица Марјановиќ, Скопје. (2801« 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васка Неделкова, Скопје. (2802) 

Здравствена легитимација бр. 196010, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Славка Поповска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ница Мисиркова. Скопје. (2804) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Параскева Бабиќ, Скопје. (2805) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Рашид Мешиќ, Скопје. (2806) 

Здравствена легитимација бр. 348818, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Иван Блажевски, Скопје. 

Диплома за завршена стопанска школа — елек-
тро отсек во Тузла на име Симо Васиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Амбарова. Скопје. (2809) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Славко Бошевски, Скопје. (2810) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Спасенија Митева. Скопје. (2811) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Афет С. Демири,.Скопје. (2812) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бина Киркова, Скопје. (2813) 

Свидетелство за завршен П клас гимназија, из-
дадено од Гимназијата „Орце Николов" — Скопје 
на име Душан Н. Анѓелковиќ, Скопје. (2814) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗОО — Скопје на име Вера Ј. Пушевска, Скопје. 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Училиштето „М. Ацев" — Г. Петров на име 
Драган Пушевски, Скопје. (2816) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ќазим Буњак, Скопје. (2817) 

Здравствена легитимација бр. 79743, издадена од 
ЗОО — Прилеп на име Ружа Коневска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Блага Николова, Скопје. (2819) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Коста Стојанов, Скопје. (2820) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Зулфије Зулфи, Скопје. (2821) 

Уверение за положен испит за квалификуван 
угостителски работник, издадено од Угостителската 
школа — Скопје на име Милорад Репиновиќ, 
Скопје. (2822) 

Здравствена легитимација бр. 52533, издадена 
од ЗСО — Т. Велес на име Марика Т. Гучева, ул. 
„Благој Јосмов" бр. 29, Т. Велес. (2823) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мила Димитријева,' Скопје. (2824) 

Здравствена легитимација бр. 74489, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Кирило Д. Ивановски, 
Скопје. (2825) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Г. Петров на име Миле Ристовски, Скопје. (2826) 

Индекс бр. 7302, издаден од Економскиот фа -
култет во Скопје на име Нако М. Николовски, 
Скопје. (2827) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радмила Закиќ, Скопје. (2828) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар М). Димовски, Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 1567, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Перса Стојановска, Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 2213, издадена од 
ЗОО — Врање на име Томислав Стошиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 5852, издадена од 
ЗСО — Дебар на име Етем Шукри Папранику, ул. 
„Зекир Чанка" Дебар. " (2833) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Ресен на име Милан Глобочки, е. Под-
мочани, Ресен. (2834) 

Здравствена легитимација бр. 59768, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Амидије Оручи, е. 
Скудриње, Гостивар. (2835) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мјустафа Ш. Мустафов, е. Непроштено, Тетово. 
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Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Демир Џ. Мемедовски, ул. 
„Дебарска" бр. 35, Битола. (2837) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Училшптето „Даме Груев" — Битола на име 
Цветанка В. Ванчова, булевар ,.1 мај" бр. 283, Би-
тола. (2838) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Јанкула Р. Јанкуловом, ул. „Илија 
Игески" бр. 47, Прилеп. (2839) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Делчево на име Димитар Ѓорѓиев, е. 
Стамор, Делчево. (2840) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Делчево на име Љуба Георгиева, е. 
Стамор, Делчево. (2841) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Делчево на име Снежана Георгиева, 
е. Стамор, Делчево. (2842) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Делчево на име Павлина Георгиева, е. 
Стамор, Делчево. (2843) 

Работна книшка бр. 6681, издадена од Куманово 
ка име Солтир Гаврила Стојковски, ул. „Хр. Кар-
пош" бр. 79, Куманово. (2844) 

Здравствена легитимација на име Вера Андоно-
ва Стојова, Кавадарци. (2845) 

Здравствена легитимација бр. 34091, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кочани на име Марија Нау-
мова Димовска, ул. „29 ноември" бр. 7, Кочани. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Виолета Анѓел Атанасова, е. Ори-
зари, Кочани. (2847) 

Здравствена легитимација бр. 13883, издадена 
од КЗСО — Филијала — Кочани на име Ерина Ди-
митрова Димитрова, е. Грдовци, Кочани. (2848) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ристо Атанасовски, ул. „Даме Груев" 
бр. 135, Битола. (2849) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Училиштето „Тодор Ангелески" — Битола 
на име Трајан Соткароски, ул. „Илинден" бр. 62а, 
Битола. (2850) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Магда Н. Стојановска, е. 
Суводол, Битола. Ѓ2851) 

Здравствена легитимација бр. 4261, издадена од 
ЗОО — Битола на име Цветанка Иванова, ул. „Пере 
Тошев" бр. 4, Битола. (2852) 

Свидетелство за завршено П година, издадено 
од Туту некого училиште во Прилеп на име Ми-
лева Савиќ, ул. „Благоја НИКОЛОСКИ" бр. 19, Прилеп. 

Оружен лист издаден од СВР — Битола на име 
Владимир Бошески, ул. „Вера Циривири" бр. 71е, 
Прилеп. (2854) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Ресен на име Калија Трајчевски, е. 
Петрино, Ресен. (2855) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Охрид на име Амди бекаров-
ски, ул. „Преславска" бр. 50, Ресен. (2856) 

Здравствена легитимација бр. 18825. издадена од 
КЗСО — Штип на име А л е к с а н а р Милковски, ул. 
„Пиринска" бр. 63, Штип. (2857) 

Здравствена легитимација бр. 46332, издадена од 
КЗСО — Штип на име Веска Васил Давкова, е. 
Радање, Штип. (2858) 

Здравствена легитимација бр. 21848, издадена од 
КЗСО — Штип на име Шакир Јусин Шерифов, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 54, Штип. (2859) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Мурат Усниов Алимов, Кава-
дарци. (2860) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ристо ]\Цладенов Делов, е. Дреново, Кавадарци. 

Здравствена легитимација бр. 11837, издадена од 
ЗСО — Неготино на име Радула Цонески, Неготино. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Енвер Хасани, ул. „ЈНА" бр. 37, 
Гостивар. (2863) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Здравствена легитимација бр. 023521, издадена 
од ЗОО — Гостивар на име Слободан Петрески, ул. 
, Борис Кидрич" бр. 72, Гостивар. (2864) 

Здравствена легитимација бр. 32482, издадена од 
ЗОО — Кочани на име Благојчо Александров Андо-
нов, ул. „Страшо Ербапче" бр. 25, Кочани. (2865) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ариф К. Селим, Скопје. (2866) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Не-
делко Живков, е. Бразда, Скопје. (2867) 

Повластица за намалено патување од 50% за 
градски сообраќај на име Петар Ј1. Тодоровски, 
Скопје. (2868) 

Пасош бр. 665861, издаден од СВР — Скопје на 
име Џемаил Н. Демиров, Скопје. (2869) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Лилјана Цветановска, ул. „Л. Сто-
јановски" бр. 3, Прилеп. (2870) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирче Митревски, Скопје. (2871) 

Свидетелство за положен курс за квалификуван 
водоинсталатер, издадено од Работничкиот дом — 
Скопје на име Јован Т. Атанасовски, е. Црешево, 
Скопје. ~ (2872) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Богоја Доневски, Скопје. 2873) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ханифа Мијаке, Скопје. (2874) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Соња ѓорѓиева, Скопје. (2875) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Митре Станковски, Скопје. (2876) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Стојановски. Скопје. (2877) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Раим Џаферов, Скопје. (2878) 

Здравствена легитимација бр. 49591, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Борис Кузмановски, 
Скопје. (2879) 

Здравствена легитимација бр. 169296, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Бранко^Андреевиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Биљана Димитрова^, Скопје. (2881) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Маргарита Димовска," Скопје. (2882) 

Работна книшка бр. 2500, издадена од Бољевац 
на име Љубомир Калиќ, Скопје. (2883) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неџат Минир Исени, Скопје. (2884) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милан П. Спасовски, Скопје. (2885) 

Свидетелство за положен испит за квалифику-
ван занаетчиски помошник — шамиџиски, рег. бр. 
132-1566/56, издадено од Комората — Скопје на име 
Нада Маштакова, Скопје. (2886) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Благоја С. Костовски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хабиб Плакиќ, Скопје. (2888) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Маља Ники, Скопје. (2889) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија, из-
дадено од Гимназијата „Ј. Б. Тито" — Скопје на име 
Виолета Митевска, Скопје. (2890) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Јован, Румена, Благој и Агна сите 
Јовановски, Скопје. _ (2891) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Марија и Анета Христови, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зејнула Асани, Скопје. (2893) 

Здравствена легитимација бр. 288690, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Снежана Г. Андонова, 
Скопје. (2894) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Ангеловска, Скопје. (2895) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Горѓи Пешковски, е. Јегуновце, 
Тетово. (2896) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јане Цалев, Скопје. (2897) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исљам Хусовиќ, Скопје. (2898) 

Здравствена легитимација бр. 49590, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Бранкица Радојковић Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојле Кузевски, Скопје. (2900) 

Свидетелство за положен испит за квалифику-
ван работник — машин бравар — издадено од Со-
бранието на општината — Виница на име Нијази 
Кминовски, Скопје. (2901) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име ЈС алина Блажевска, Скопје. (2902) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветан Блажевски, Скопје. (2903) 

Влошка за здравствена легитимација бр. 4910, 
издадена од ЗСО — Гостивар на име Тодорка Ми-
левска, Скопје. (2904) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгица Спасовска, Скопје. (2905) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Менсур Зиљкиќ, Скопје. (2906) 

Здравствена легитимација бр. 223936, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Олга Туниќ, Скопје. (2907) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џавит Бајрам Мустафа, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја К. Младенов, Скопје. (2909) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љиљана Максимовиќ, Скопје. (2910) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џевџет Асан, Скопје. (2911) 

Работна книшка бр. 1964/60, издадена од Биро-
то за посредување на трудот — Скопје на име Вида 
Бјељиќ, Скопје. (2912) 

Воена книшка издадена од В П— Крагујевац на 
име Дончо Јаневски, Скопје. (2913) 

Воена книшка издадена од ВП — 6592 — Ниш 
на име Тихомир Јовановиќ, Скопје. (2914) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ќани Демиров, Скопје. (2915; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Беган Емровиќ, Скопје. (2916) 

Индекс бр. 2893, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Борис ЧадикоБски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илинка С. Петрушева, Скопје. (2918) 

Кочан со сречки од 50 листа од бр. 151651 до 
151700, издаден од Ватрогасни савез Југославије на 
Ватрогасен сојуз на Југославија — Скопје. (2919) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Назми Хаџа, Скопје. (2920) 

Здравствена легитимација бр. 2987, издадена од 
ЗСО — Урошевац на име Јован Ќириќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Мојсеј Азманов, Скопје. (2922) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ленче Панова, Скопје. (2923) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Махмут Ваљај, Скопје. (2924) 

Здравствена легитимација бр. 1)7069, издадена 
од ЗСО — Битола на име Трајче Д. Илиевски, ул. 
„Девеани" бр. 52, Битола. (2925) 

Сообраќајна дозвола БТ — 2796, издадена од 
СВР — Битола на Фабриката за конзерви „Пела-
гонија" — Битола. (2926) 

Работна книшка бр. 20966/308257, издадена од 
Битола на име Благоја Дојчиновски, булевар „1 
мај" бр. 276, Битола. (2927) 

Земјоделска здравствена легитимација, издадена 
од ЗСО — Битола на име Петра С. Трајчевска, ул. 
„Вера Циривири" бр. 10, Битола. (2928) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
сд ЗСО — Битола на име Живко Глигоровом, е. 
Долно Српци, Битола. (2929) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Училиштето „Рампо Левката" на име 
Мино Трајкоски, булевар „М. Тито" бр. 85а, Прилеп. 

Дозвола за набавка на оружје, издадена од 
СВР — Прилеп на име Киро Цикуроски, ул. „Ило 
Попадику" бр. 33, е. Варош, Прилеп. (2932) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Прилеп на име Јордан Стојчески, ул. „Ладо Лапецо" 
бр. 2, Прилеп. (2933) 

Здравствена легитимација бр. 26489, издадена од 
ЗСО — Прилеп на име Радомирка Спиркоска, ул. 
„Марксова" бр. 69, Прилеп. (2934) 

Работна книшка рег. бр. 1452. серија бр. 384132 
на име Милан Здравка Голубови!*, е. Д. Којнаре, 
Куманово. ' (2935) 

Здравствена легитимација на име Душан Ѓорѓи 
ЈБалчевски, ул. „Амди Леши" бр. -4, Дебар. (2936) 

Здравствена легитимација на име Ристо Ристе-
ски, е. Другово, Кичево. " (2937) 

Здравствена легитимација на име Максим Ку-
скиев, плоштад „Којник" бр. 17, Т. Велес. (2938) 

Здравствена легитимација на име Петре Лазов 
Димов, ул. „Максим Горки" бр. ~18, Т. Велес. (2939) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Милка Миниќ, е. Горно Оризари, 
Т\ Велес. (2940) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Т. Велес на име Василка Игнова, ул. „Кирил и Ме-
тоди" бр. 3, Т. Велес. (2941) 

Здравствена легитимација на име Драга Ни-
колова, ул. „Охридска", Кавадарци. (2942) 

Здравтсвена легитимација бр. 147187/1 на име 
Исмета Хоџиќ, е. Врапчиште, Гостивар. (2943) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 
распишува 

К О Н К У Р С 

1) за избор на наставник во сите звања по 
предметот Теорија и политика на надворешната тр-
говија, 

2) за избор на наставник во звањето предавач 
за предметот Руски јазик. 

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на 
Факултетот. 

Рок за пријавување е петнаесет дена од обја-
вувањето на конкурсот. (971) 

Железничкото транспортно претпријатие — 
Скопје, врз основа на чл. 19 од Законот за изград-
ба на инвестициони објекти („Службен весник на 
НРМ" бр. 33/62) 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

(Јавно наддавање) 
за изградба на долниот строј со вештачките об-
јекти на Ранжирната станица Скопје 

Се повикуваат заинтересираните градежни 
претпријатија да поднесат понуди за изградба на 
предметниот објект, до Железничкото транспортно 
претпријатие — Погон за студии, проектирање и 
извршување на инвестиции — Скопје. 

Конкурсот (јавното наддавање) ќе се одржи (во 
службените простории на Погонот за студии, про-
ектирање и извршување на инвестиции при ЖТП 
— Скопје на аголот на улиците 250/2152 на 13. јули 
1966 година, во 8 часот. 

25 јуни 1966 

Пресметковната вредност на објектот изнесува 
18.914.841.— (осумнаесет милиони деветстотини че-
тиринаесет илјади осумстотини четириесет и еден) 
нови динари. 

Рок за завршување на објектот е 30. VI. 1967 
година. 

Кон понудата, заинтересираните градежни прет-
пријатија треба да поднесат: 

а) доказ за регистрација, 
б) доказ за расположивите капацитети, 
в) доказ со свои референти за дотогаш изграде-

ните такви или слични објекти, 
г) преглед за ангажираноста во текушти работи, 
д) податоци за финансовата положба на пре-

пријатието по последната завршна сметка, 
ѓ) полномошно за претставникот кој полноваж-

но ќе го застапува претпријатието на јавното надда-
вање, 

е) потврда за положена кауција во висина од 
1% од претсметковната вредност на објектот. 

Увид во техничката документација може да се 
добие во просториите на Погонот, секој работен ден 
до завршување на конкурсот во време од 8—12 ча-
сот. Информации можат да се добијат лично во 
просториите на Погонот или преку тел, 34-021-34-025, 
локал 216 ШЕИ 274. (972) 

СОДРЖИНА 
Страна 

87. Решение за разрешување помошник на ре-
публичкиот секретар за индустрија и тр-
говија — — — — — — — — — 281 

88. Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за индустрија и тр-
говија — — — — — — — — — — 281 

89. Решение за именување потсекретар на Ре-
публичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство — — — .— — — — — 281 

90. Решение за именување управител на На-
родната и универзитетска библиотека во 
Скопје — — — — — — — — — 281 

91. Решение за разрешување и именување 
член на Советот на Републичкиот завод за 
продуктивност на трудот — — — — 281 

92. Решение за престанување на мандатот и 
именување на членови на Советот на Ре-
публичкиот завод за продуктивност на 
трудот — — — — — — — — — 282 

93. Решение за престанување на мандатот и 
именување членови на Советот на Заводот 
за урбанизам и станбено-комунална тех-
ника во Скопје — — — — — — — 282 

94. Решение за престанување на мандатот и 
именување на членови на Советот на 
Управата за национални паркови и ло-
вишта во Скопје — — — — — — — 282 

95. Упатство за начинот на водењето и обра-
зецот на регистарот на издадените одо-
бренија — — — — — — — — — 283 

90. Решение за укинување на окружните 
јавни обвинителства во Куманово, Охрид, 
Тетово и Титов Велес — — — — — 284 
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Издавач: ,, Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие — Скопје ул. »29 ноември" бр. 10-а. 
Пошт. фах. 51 Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-698 при 

Народната банка — Скопје. Графички завод » Гоце Делчев" — Скопје 


