
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
нд социјалистичка РЕПУБЛИКА македонија 

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

Сабота, 8 октомври 1966 
С к о п ј е 

Број 28 Год. ХХП 

Претплатата за 1966 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,48 
(48) дин. Жиро сметка бр. 401-1*698 

143. 
Врз основа на член 4 став 4 од Законот за па-

тиштата („Службен весник на НРМ" бр. 11/63 и 
„Службен весник на СРМ" бр. 15/65), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТ ОД I РЕД СО 

ПОМАЛА ШИРОЧИНА НА КОЛОВОЗОТ 
I 

Патот од I ред Градско — Прилеп — Битола — 
Ресен — Охрид — Струга — Дебар — Државна гра-
ница во делницата од е. Селце до браната „Шпиље" 
ќе се реконструира со широчина на коловозот од 
5 метри. 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 09-2056/2 
16 септември 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Илинчев, е. р. 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ ВО ПОШИРОК СОСТАВ НА ПЕДАГОШ-

КАТА АКАДЕМИЈА — БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Работни места на неопределено време за по-

стојанен работен однос: 
— за еден професор или предавач по предметот 

руски јазик со граматика и литература. 
2. Работни места со граѓанско правен однос: 
— за еден професор или предавач по предме-

тот ликовно воспитување, 
— за еден професор или предавач по предметот 

општотехничко образование, 
— за еден професор или предавач по предме-

тот музичко воспитување, и 
— за еден професор или предавач по предметот 

физичко воспитување. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

од чл. 134 од Законот за високото школство во Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Поставувањето по конкурсот ќе биде по одлу-
ката на Советот во поширок состав на Академи-
јата. 

Пријавите по конкурсот, со список на објаве-
ните трудови и трудовите (како и потребните доку-
менти за засновување на работен однос за работно-
то место под 1) се доставуваат до Секретаријатот на 
Академијата. 

Конкурсот трае 15 дена, сметајќи од денот на 
објавувањето. (1422) 

Конкурсната комисија за назначување на раководни 
работни места на 

МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР — ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. Помошник директор на Медицинскиот центар 

Прилеп. 
УСЛОВИ: Завршен економски факултет и две 

години работен стаж. 
Кандидатите, молби со потребните документи 

кои се бараат според чл. 31 од ЗСЈ, да ги достават 
до Комисијата на Центарот. 

Конкурсот трае до пополнување на работното . 
место. (1420) 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на наставник во сите звања по предметот: 
Право (стопанско, облигационо и трудово) 

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на 
Факултетот. 

Рок за пријавување е 30 (триесет) дена од обја-
вувањето на конкурсот. (1421) 

СОВЕТОТ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРЈЛКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на постојани асистенти по пред-
метите: 

1. Аналитичка хемија 1 
2. Неорганска хемија 1 
УСЛОВИ: Кандидатите треба да ги исполнуваат 

условите предвидени по чл. 130—137 од Законот за 
високото школство во СР Македонија. Пријавите со 
биографике и список на стручните односно науч-
ните работи, прописно таксирани, се поднесуваат; во 
Секретаријатот на факултетот. 
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Рокот на траењето на конкурсот е 15 дена од 
денот на објавувањето. Доколку работните места не 
се пополнат во определениот рок, конкурсот оста-
нува во сила до нивното пополнување. (1423) 

Врз основа на член НО став 1 од Статутот на ра-
ботната организација на МТП „Осми септември" — 

Дебар, Конкурсната комисија 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: Директор на 
Мешовитото трговско претпријатие „Осми сеп-
тември" — Дебар 

У с л о в и : 
1. да има висока школска спрема, виша стручна 

спрема или призната виша стручна спрема, 
2. да работел на работите од соодветна струч-

ност односно занимање најмалку 10 години, 
3. да не е осудуван за кривични дела наведени 

во член 55 од Основниот закон за претпријатијата, 
4. да со судска одлука не му е забрането врше-

ње на должноста директор. 
Личен доход според Правилникот за расподелба 

на личните доходи на претпријатието. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во „Службен весник на СРМ". 
Кон молбата со кратка биографија да се прило-

жат потребните документи и достават до општата 
служба на претпријатието. 

Пријавените кандидати со непотполна докумен-
тација нема да се земат во предвид за разгледу-
вање. (1424) 

Конкурсната комисија за избор на раководни 
работници на Клиниката за кожни и венерични бо-
лести — Скопје, врз основа на чл. 94 од Статутот 
на Клиниката и чл. 16 од Правилникот за меѓусеб-
ните работни односи на работниците при Клини-
ката, го објавува следниот 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
Шеф на детскиот оддел при Клиниката 

У с л о в и : 
Кандидатот треба да е: 

— редовен или вонреден професор, доцент или 
асистент дерматовенеролог со најмалку 3 години 
специјалистичка пракса во струката или 

— лекар специјалист (дерматовенеролог) со нај-
малку 4 години специјалистички пракса во струка-
та, како и да работел на раководно работно место 
и да има научни трудови од областа на дерматове-
нерологијата. 

Рокот за пријавување на кандидатите изнесува 
15 дена, сметано од првиот ден по објавувањето на 
конкурсот. 

Молбите со потребните документи и куса био-
графија за движењето во службата, се доставуваат 
до Конкурсната комисија во архивата на Клини-
ката. 

8 октомври 1966 

Кандидатите за резултатот од конкурсот ќе би-
дат известени писмено, во рок од 8 дена, од денот 
на извршениот избор. 

Личниот доход ќе биде според Правилникот за 
распределба на личните доходи на работниците во 
Клиниката. 

Предвидена е и пробна работа во траење од 2 
месеци. (1425) 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „26 ЈУЛИ" НАСЕЛБА 
ШУТО ОРИЗАРИ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Учители за одделенска настава 2 
2. Учители за работа со ментално заостанати 

деца 2 

У С Л О В И : 
За работното место под број 1 кандидатите да 

имаат завршено учителска школа и положен стру-
чен испит. 

За работното место под број 2 завршена учител-
ска школа — дефектолошки смер. 

За работните места под реден број 1 и 2 канди -
датите од машки пол да имаат отслужено воена 
обврска. (1427) 

СОВЕТОТ ВО ПОШИРОК СОСТАВ НА ВЕТЕРИ-
НАРНИОТ "ИНСТИТУТ НА СРМ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор во научни звања за следните работни места. 
1. — Еден виши научен соработник во Одде-

лението за патологија на говеда и свињи. 
2. — Еден виши научен соработник во Општо 

бактериолошко и серолошко одделение. 
3. — Еден научен советник во Одделението за 

патологија на овци. 

У с л о в и предвидени сходно член 18 од Оп-
штиот закон за организирање на научните дејности 
(.,Сл. лист на СФРЈ" бр. 16/65). 

Конкурсот останува отворен 15 дена по обја-
вувањето. (1426) 

СОВЕТОТ НА КОМБИНИРАНАТА ДЕТСКА УСТА-
НОВА „11 ОКТОМВРИ" — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за работно место воспитачи 3 
УСЛОВИ: Кандидатите да имаат завршено шко-

ла за воспитачи, или учителска школа. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. (1428) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Топилницата за цинк и олово во основање 
„3летово" — Титов Велес 

р а с п и ш у в а 

Ј А В Н О Н А Д Д А В А Њ Е 

за отстапување изградба на инвестиционен објект 

Грубо планирање на теренот за топилницата. 
Пресметковната вредност за- објектот изнесува 

6,000.000 нови: динари. 
Работите ќе се отстапат на два изведувача по 

половина. 
РОК за завршување на работите е 31 јануари 

1967 год. 
Наддавањето ќе се (одржи во просториите на 

топилницата, 17-иот ден по денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ" со почеток во. 10 
часот. Како важечки ќе се сметаат понудите при-
мени до часот на започнувањето на наддавањето. 

Техничката документација може да се добие 
на увид во просториите на топилницата секој ра-
ботен ден од 8—14 часот освен во сабота. 

Понудувачите се должни да уплатат 1% од 
пресметковната вредност на објектот на име ка-
уција на текуша сметка бр. 416. 1—1075. 

Понудувачите покрај понудата должни се да 
достават и останати докази, согласно со член 
19 од Правилникот за отстапување изградба на ин-
вестициони објекти и работи („Службен весник на 
СРМ" бр. 31/63). (1429) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД' ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителката Рајка Ќулум од Скоп-
је, ул. „24" број 26, против тужениот Миливоје Ку-
лум, сега со непознато место на живеење, за развод 
на бракот, вредност на спорот 50 нови динари. 

Се повикува тужениот Миливоје Кулум, со не-
познато место на живеење, во рок од 30 (триесет) 
дена да се јави лично во судот или да ја соопшти 
сегашната адреса. Доколку во одредениот рок не се 
јави, ќе му се постави привремен старател, во сми-
сла на член 77 и 78 од ЗИП, кој ќе го застапува во 
предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1280/66. 
(61) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Аргировски Андон, од село Брусник, поднесе до 
овој суд тужба за утврдување постоење на брак 
против Аргировска Ленка, сега во неизвесност. 
Бидејќи тужената Ленка е во неизвесност и со не-
позната адреса, се поканува во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. Во 
противно, ќе и биде одреден застапник по служ-
бена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 671/66. 
(59) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 
Чокова, родена Манева Лилјана, од Штип, под-

несе до овој суд тужба за развод на бракот против 
Чоков Трајче од Штип, сега во неизвесност. Би-
дејќи .адресата и местожителството на тужениот не 
се познати, се повикува во рок од еден месец од 

објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. Во 
противно, судот по службена должност ќе му го 
одреди за застапник^ Паризов Александар, адвокат 
од Штип, и делото ќе се разгледа во негово отсу-
ство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 152/66. (37) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-

стапка за докажување на загубено свидетелство 
за завршен Ш клас прогимназија, за време на оку-
пацијата во учебната 1943/44 година, На име Дол-
госки Петрев Методија, од Прилеп, улица „Моша 
Пијаде" број 13. 

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

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 483/66. 
(60) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на установите на ден 18. VI. 
1966 година, рег. број 71/66, е запишана под фирма: 
Педагошка академија, со седиште во Битола. Пред-
мет на работењето на Академијата е: подготвување 
на наставници со виша стручна спрема за настав-
ници за основните училишта. Школувањето трае 2 
години (четири семестра). 

Педагошката академија е Основана од Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Скопје, со решение број 
09-4143/1-63 од 19. И. 1964 год. 

Педагошката академија ќе ја потпишува Нико-
ла Поповски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 
90/66. (1252) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на ден 8. VI. 1966 
година, рег. број 75/66, е запишан под фирма: Погон 
за кооперација во село Лажец на Земјоделскиот ин-
ститут во Скопје. Предмет на работењето на погонот 
е: кооперација со земјоделските стопанства и инди-
видуалните производители од селата Лажец, Гра-
ешница, Драгош и Кишава, снабдување на коопе-
рантите со репродукционен материјал, (семиња, 
средства за заштита, ѓубрива и друго), индустриски 
и други стоки на мало, откуп на земјоделски про-
изводи произведени во кооперација, како и врше-
ње услуги на кооперантите. 

Погонот е основан од Земјоделскиот институт во 
Скопје, со одлука од советот На Институтот број 
08-691/1 од 21. V. 1966 година. 

Погонот ќе го потпишуваат, Васовски Горѓи, 
в. д. раководител, и Милан Бошковски, книгово-
дител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 
95/66. (1253) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на ден 25. V. 1966 
година, рег. број 32/66, е запишана под фирма: По-
гонска единица во Струга на Установата за кому-
нални услуги во Струга .Предмет на работењето на 
погонската единица е: управување и стопанисува-
ње со станбениот фонд и деловните простории од 
општествена сопственост. 

Погонската единица е основана од Установата 
за комунални услуги во Струга, а согласно со од-
луката на Собранието на општината Струга број 
01-11440/1 од 17. ХИ. 1965 година. 

Раководител на погонската единица е Томе Бил-
јановски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да ја потпишува установата. 
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Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 
84/66. (1256) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 
443, страна 651, книга II е запишано следното: На 
досегашните потписници на Ветеринарната станица 
— Гевгелија и^ тоа: Рисо Чугунцалиев, ветерина-
рен лекар — директор, и Димитар Ј\рсов, режисер, 
им престанува правото за потпишување, бидејќи се 
разрешени од должност. 

За нови потписници на Ветеринарната станица 
Гевгелија се назначени с л е д е т е лица: Проданов 

Г. Јован, директор, и Алчинова П. Елена, сметко-
водител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
229/66. (1098) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 
48, страна 196, книга I е запишано следното: Воислав 
Трајковски, досегашен директор на Центарот за 
унапредување на земјоделството — Куманово, е 
разрешен: од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За директор на Центарот е назначен Цаневски 
Новко. Тој Центарот ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето, сме-
тано од 9. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје,' Ус бр. 
230/66. (1099) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 
430, страна 598, книга II е запишано следното: До-
сегашниот потписник на Ветеринарната станица во 
Крива Паланка Никола Кардун, ветеринарен тех-
ничар, в. д. директор, е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на Ветеринарната станица 
се назначени следните лица: Папазов Лазов Гоче, 
директор, и Манојловски Цветанов Раде, ветери-
нарен техничар. Тие установата ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето, сметано од 31. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
221/66. (1134) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 
394, страна 454, книга II е запишано следното: До-
сегашниот в. д. директор на Управата за комуналии 
служби — Неготино, Пиштолов Горѓи, е разрешен 
од должност и му престанува правото на потпишу-
вање. 

За директор на Управата е назначен Лазар Ла-
зарев. Тој управата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува со стариот регистриран потписник 
Настова Блаша, книговодител, сметано од 22. VII. 
1966 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
271/66. (1182) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 
62, страна 258, книга I е запишано следното: На 
досегашниот потписник на Медицинскиот центар 
во Куманово, д-р Александар Ивановски, му пре-
станува правото 'за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност. 

За в. д. директор на Центарот е назначен д-р 
Душко Цветковски. Тој установата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува со старите реги-
стрирани потписници и тоа: Киро Христов Кале-
шов, секретар, Киро Ристовски, заменик директор, 
и Деса Јовановска, сметано од 27. VII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Ус бр. 
273/66. ' (1223) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 
82, страна 338, книга I е запишано следното: До-
сегашниот в. д. директор на Театарот на шиптар-
ска и турска народност — Скопје, Стефановски Ти-
хомир, е разрешен од должност и му престанува 
правото нЈа потпишување. 

За директор на Театарот е назначен Шукри 
Авдовиќ. Тој установата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето, сметано од 6. VII. 1966 година. 

.Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
244/66. (1224) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 27. VI. 1966 
година под рег. број 6/65, книга I е запишано след-
ното: Му престанува овластувањето за потпишува-
ње на Одисеј Јовановски, досегашен в. д. директор 
на Ветеринарно-сточарскиот центар во Битола. • 

Се овластува лицето Захариевска* Спиров Си-
лјан, директор, покрај досегашниот потписник Ацев-
ски А. Петар, сметководител, да ја потпишува уста-
новата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 
99/66. (1259) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те под рег. број 924, страна 399, книга IV е запи-
шано следното: 

„Транспорт" — претпријатие за утовар, расто-
вар и пренос — Скопје, улица „Иво Рибар—Лола" 
број 27, го преместува седиштето од улица „Иво 
Рибара—Лола" број 27 на улица „Ѓуро Ѓаковиќ" 
бр. 28. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
број 497/66. (121) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 218, страна 701, е запишана под фирма: 
Мешовито трговско претпријатие на големо и мало 
„Напредок" од село Липково — Продавница број 2 во 
село Отље. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на сите видови на стоки на мало пред-
видени со решението за регистрација на прет-
пријатието. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Мешовитото трговско претпријатие на го-
лемо и мало „Напредок" од село Липково, а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Липково број 05-1239/1 од 30. III. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Сулејман Су-
лејмани. ч 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
249/66. (806) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 218, страна 701, е запишана под фирма: 
Мешовито трговско претпријатие на големо и Мало 
„Напредок" од село Липково — Продавница број 3 
во село Матејче, Кумановско. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на сите видови на 
стоки на мало предвидени со решението за реги-
страција на претпријатието. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Мешовитото трговско претпријатие на го-
лемо и мало „Напредок" од село Липково, а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Липково број 05-1238/1 од 30. III. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Неџати Романи. 
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Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
250/66. (807) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 218, страна 701, е запишана под фирма: 
Мешовито трговско претпријатие на големо и мало 
„Напредок" од село Липково — Продавница број 4 
во село Слупчане, Кумановско. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на сите ви-
дови стоки на мало предвидени со решението за 
регистрација на претпријатието. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Мешовитото трговско претпријатие на го-
лемо и мало „Напредок" од село Липково, а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Липково број 05-1237/1 од 30. III. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Абази Сами. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
251/66. (808) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во, регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 218, страна 701, е запишана под фирма: 
Мешовито трговско претпријатие на големо и мало 
„Напредок" од село Липково — Продавница број 5 
во село Оризаре. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на сите видови стоки на 
мало предвидени со решението за регистрација на 
претпријатието. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Мешовитото трговско претпријатие на го-
лемо и мало „Напредок" од село Липково, а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Липково број 05-1240/1 од 30. IV. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Екрем Кам-
бери. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
252/66. (809) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 218, страна 701, е запишана под фирма: 
Мешовито трговско претпријатие на големо и мало 
„Напредок" од село Липково — Продавница број 6 
во село Руница. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на сите видови стоки на 
мало предвидени со решението за регистрација на 
претпри ј атието. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Мешовитото трговско претпријатие на го-
лемо и мало „Напредок" од село Липково, а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Липково број 05-1236/1 од 30. III. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Љатифи Амид. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
243/66. (810) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 218, страна 701, е запишана под фирма: 
Мешовито трговско претпријатие на големо и мало 
„Напредок" од село Липково — Продавница број 8 
во село Ропаљце. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на сите видови стоки на 
мало предвидени со решението за регистрација на 
претприј атието. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Мешовитото трговско претпријатие на го-
лемо и мало „Напредок" од село Липково, а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Липково број 05-1233/1 од 30. III. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Идризи Акиф. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
244/66. (811) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 218, страна 701, е запишана под фирма: 
Мешовито трговско претпријатие' на големо и мало 
„Напредок" од село Липково — Продавница број 11 
во Куманово. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на огревни и градежни матери-
јали. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Мешовитото трговско претпријатие на го-
лемо и мало .„Напредок" од село Липково, а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Куманово бр. 04-11326 од 11. VП. 1961 година. 

Раководител на продавницата е Зехири Таир. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
246/66. (812) 

Окружниот стопански суд во" Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 218, страна 701, е запишана под фирма: 
Мешовито трговско претпријатие на големо и мало 
„Напредок" од село Липково — Продавница во село 

Виштица. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на сите видови н!а стоки на мало пред-
видени со решението за регистрација на прет-
пријатието. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Мешовитото трговско претпријатие на го-
лемо и мало „Напредок" од село. Липково, а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Липково број 05-1235/1 од 30. III. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Зеиде ли Ајдин. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
245/66. (813) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. број 452, страна 697, книга П, е запишана под 
фирма: Комерцијална банка во Кавадарци, Пред-
мет на работењето ка банката е: ги снабдува сто-
панските организации по пат на краткорочни кре-
дити со парични средства за производство и промет; 
дава инвестициони кредити за станбена и комунал-
на дејност а во останатите дејности инвестициони 
кредити за вложување во трајни обртни средства, 
доколку располага со средства кои можат да се 
употребуваат за таа цел; дава инвестициони креди-
ти за вложување ЕО ОСНОВНИ средства од средствата 
на својот кредитен фонд преку банки, кои ги испол-
нуваат условите за давање на вакви видови креди-
ти; прибира слободни парични средства од општест-
вено правни лица и граѓани во склад со позитив-
ните законски прописи; дава кредити на општестве-
ни и граѓански правни лица; дава потрошувачки и 
други кредити на граѓаните; врши платен промет 
во земјата за сметка на граѓанско-правните лица 
и граѓаните; води жиро сметки на граѓаните; издава 
банкарски гаранции, парични и кредитни писма и 
отвора акредитиви; врши банкарски работи во име 
и за сметка на други банки; врши банкарски работи 
во име и за сметка на општествените фондови и 
другите правни лица; врши и други кредитни и 
банкарски работи. 
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Банката е основана со одлука за основање од 
основачите: Претпријатието за обработка на тутун 
„Моша Пијаде" — Неготино, Фабриката за граде-
жен материјал „8 ноември" — Неготино, Земјодел-
скиот комбинат „Повардарие" — Неготино, Земјо-
делската задруга „Пекарев" — Неготино, Земјодел-
ската задруга „Александар Илиев" — село Пепе-
лиште, Земјоделската задруга „Костадин Костади-
нов" — село Демир Капија, Земјоделската задруга 
„Венец" — село Долни Дисан, Водната заедница 
— Неготино, Градежното претпријатие „Вардар" — 
Неготино, Трговското претпријатие „Пролетер" — 
Неготино, Трговското претпријатие „Бошава" — Де-
мир Капија, Трговското претпријатие"",, В ар дар" — 
Неготино, Угостителското претпријатие „Пролет" — 
Неготино, Занаетчиското претпријатие „Јадран" — 
Неготино, Управата за комунални работи — Неготи-
но, Општинското собрание — Неготино, Заводот за 
тешко психички лица — Демир Капија, Медицин-
скиот центар — Неготино, Земјоделскиот училишен 
центар „Никола Петров" — Неготино, Заводот за за-
ложување на работниците — Неготино, Лозаро-ви-
нарското претпријатие „Тиквеш" — Кавадарци, Тр-
говското претпријатие „Огрев" — Кавадарци, Тр-
говското претпријатие „Вишешница" — Кавадарци, 
Угостителското претпријатие „Балкан" — Кавадар-
ци, Електро металното претпријатие „Црвена звез-
да" — Кавадарци, Занаетчиското услужно претпри-
јатие „Иднина" село Конопиште, Индустриското 
производно претпријатие „Таан Алва" — Кавадар-
ци, Земјоделската задруга „Горко Јасков" — село 
Бешиште, Шумско-индустрискиот комбинат „Стра-
шо Пинџур" — Кавадарци, Институтот за маслодај-
ни култури — Кавадарци, Деловното здружение 
„Задругар" — Кавадарци, Занаетчиско бочваро-
качарскиот дуќан „Даб" — Кавадарци, Занаетчиско-
то услужно претпријатие „Тиквешанка" — Кавадар-
ци, Аптеката „16 јуни" — Кавадарци, Осигурител-
ниот завод — Кавадарци, Претпријатието за 
обработка на тутун „Мара Димова" — Кавадарци, 
Земјоделската задруга „Кавадарски грозд" — Ка-
вадарци, Медицинскиот центар — Кавадарци, Зем-
јоделското стопанство „Сопотско Поле" — село 
Сопот, Земјоделската задруга „Гоце Делчев" — село 
Возарци, Земјоделското стопанство „Душан Ќириќ" 
— село Росоман, Земјоделската задруга „Лазо Фи-
липов—Лавски" — село Сирково, Земјоделската за-
друга „Димката Ангелов—Габерот" — село Ваташа, 
Претпријатието за механизација „Машино-промет" 
— Кавадарци и Претпријатието за автотранспорт и 
шпедиција „Автотранспорт" — Кавадарци. 

Банката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат Горѓи Бадев, в. д. директор, Крсте, Пет-
ров, шеф на службата долгорочно кредитирање, 
Милица Плачкова, шеф на службата краткорочно 
кредитирање, Марија Томова, ш е ф на сметковод-
ството, Загорка Тапанџиева, шеф на службата по-
трошувачки кредити, за работи од делокругот на 
службата потрошувачки кредити, Нада Пирузова, 
референт по штедење за работи од делокругот на 
рефератот штедење и Александар Самарџиев, ре-
ферент благајник за работи од делокругот на ре-
фератот благајна. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
145/66. (816) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
ред. број 218, страна 701, е запишано под "фирма: 
Мешовито трговско претпријатие на големо и мало 
„Напредок" од село Липково — Продавница во село 
Лојане, Кумановско. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на сите видови стоки на 
мало предвидени со решението за регистрација на 
претпријатието. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Мешовитото трговско претпријатие на големо и 
мало „Напредок" од село Липково, а согласно со 
решението на Собранието на општината Липково 
број 05-1232/1 од 30. Ш. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Идризи Џе-
маил*. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
247/66. ~ (814) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. број 452, страна 697,'книга П, е запишана под 
фирма: Комерцијална банка во Кавадарци — Фи-
лијала во Неготино. Предмет на работењето на фи-
лијалата е: ги снабдува стопанските организации по 
пат на краткорочни кредити, со парични средства за 
производство и промет; дава инвестициони кредити 
за станбена и комунална дејност, а во останатите 
дејности инвестициони кредити за вложување во 
трајни обртни средства, доколку располага со сред-
ства кои можат да се употребуваат за таа цел; дава 
инвестициони кредити за вложување во основни 
средства од средствата на кредитниот фонд на ко-
мерцијалната банка преку банки кои ги исполнуваат 
условите за давање на вакви видови кредити; при-
бира слободни парични средства од општествено 
правни лица и граѓани во склад со позитивните про-
писи; дава кредити на општествени и граѓанско 
правни лица; дава потрошувачки и други кредити 
на граѓаните; врши платен промет во земјата за 
сметка на граѓанско-правните лица и граѓаните; 
води жиро сметки на граѓаните; издава банкарски 
гаранции, парични и кредитни писма и отвора акре-
дитиви; врши банкарски работи во име и за сметка 
на други банки; врши банкарски работи во име и за 
сметка на општествените фондови и другите правни 
лица; врши и други кредитни банкарски работи. 

Филијалата е основана од Комерцијалната бан-
ка — Кавадарци, со одлука донесена на основач-
кото собрание од 30. ХП. 1965 година. 

Филијалата во Неготино ќе ја потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат во границите на овлас-
тувањево: Петар Спасов, в. д. директор, Владимир 
Курдиќ, референт за долгорочно кредитирање. Со-
фија Ристова, шеф на службата потрошувачки кре-
дити и Верка Ристова, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
146/66. ~ ' (818) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. број 952, страна 561, книга IV, е запишан под 
фирма: Индустриско-прехранбен комбинат „Кон-
зерваекспорт" — Скопје. Предмет на работењето на 
комбинатот е: производство и промет со конзерви-
рани, смрзнати и сушени производи од овошје и зе-
ленчук, готови јадења и концентрирани супи, овош-
ни сокови, сирупи и слично, земјоделски и други 
прехранбени производи, во свои продавници. 

Комбинатот е основан со соединување на Фаб-
риката за конзерви „Пелагонија" од Битола и Фа- , 
бриката за конзерви „Вардар" од Скопје со одлу-
ките на работничките совети број 1249 од 29. Ш. 
1966 година на „Вардар" — фабрика за конзерви — 
Скопје и број 1170 од 1. IV. 1966 година на „Пела-
гонија" — фабрика за конзерви — Битола. 

Комбинатот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Михајлиовски Ѓорѓи Киро, в. д. ди-
ректор, и Мирчев Димитар Светислав, шеф на смет-
ководството, во границите на овластувањето. 

Индустриско-прехранбениот комбинат ^Конзер-
ваекспорт" — Скопје е конституиран на ден 6. VI. 
1966 година. 

Со соединувањето Фабриката за конзерви „Вар-
дар" — Скопје се брише од регистарот на претпри-
јатијата и дуќаните од рег. број 906, страна 277, кни-
га IV. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
360/66. (860) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. V. 1966 година, рег .број 6/57, книга Ш, е запи-
шана под фирма: Продавница број 2 во Битола на 
Земјоделската задруга „Горица" од Охрид. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на вар. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Горица" од Охрид, со одлука од задружниот 
совет број 254 од 18. V. 1966 година и решението од 
Општинското собрание во Битола број 03-4872/1 од 5. 
V. 1966 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
240/66. (893) 

Окружниот сотпански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. V. 1966 година, рег. број 10/62, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница „Лонжин" во Битола 
на Трговското претпријатие „Задругар" од Битола. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мало на изработки од драгоцени метали, 
саати и сервис за поправка на саати^ во гарантен 
рок. ; 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар" од Битола, со одлука од работ-
ничкиот совет број 01-1700 од 18. V. 1966 година и 
решението од Општинското собрание во Битола број 
03-4422/1 од 23. IV. 1966 година. . 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
239/66. (894) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. V. 1966 година, рег. број 20/66, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп на „Стан-
дард конфекција" — Загреб. Предмет на работе-
њето на продавницата е: 

а) продажба на сите видови производи, горна и 
долна машка, женска и детска облека произведени 
од здружените претпријатија. 

б) продажба на трикотажни производи и оста-
нати предмети врзани за облекување, како допол-
нување на асортиманот. 

Продавницата е основана од „Напријед" — За-
греб со одлука од работничкиот совет од 15. Ш. 1966 
година и одлуката од управниот одбор на „Стан-
дард конфекција" — Загреб да се продавницата при-
пои кон „Стандард конфекција" — Загреб. 

Продавницата ќе ја потпишува Талески Кирил? 
раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
217/66. (905) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. V. 1966 година, рег. број 22/66, книга I, е запиша-
на под фирма: Продавница за намештај „Треска" 
број 1 во Битола на Претпријатието за дрвна ин-
дустрија „Треска" од Скопје. Предмет на работење-
то на продавницата е: продажба на мало на произ-
води од сопствено производство, како и производи 
на Други дрвноиндустриски претпријатија, поради 
дополнување асортиманот на продавницата. 

Продавницата е, основана од Претпријатието 
„Треска" од Скопје, со одлука од работничкиот совет 
од 17. П. 1966 година и одобрението од Општинското 
собрание Битола број 03-3143/1 од 27. IV. 1966 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Христо Христов, 
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
253/66. (897) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. V. 1966 година, рег. број 11/66, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница за намештај „Треска" 
во Струга на Претпријатието за дрвна индустрија 
„Треска" од Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на мало на производи од 
сопствено производство, како и производи од други 
дрвноиндустриски претпријатија поради дополну-
вање на асортиманот на продавницата. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Треска" од Скопје, со одлука од работничкиот со-
вет од 17. П. 1966 година и одобрението од Општи-
ското собрание Струга број 05-1607/1 од 22. IV. 1966 
година. 

Раководител на продавницата е Имами Умит, а 
ќе да потпишува лицето што е овластено да го пот-
пишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
228/66. (906) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. V. 1966 година, рег. број 21/66, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница за намештај „Треска" 
број 2 во Битола на Претпријатието за дрвна ин-
дустрија „Треска" од Скопје. Предмет на работење-
то на продавницата е: продажба на мало на произ-
води од сопствено производство, како и производи 
од други дрвноиндустриски претпријатија поради 
дополнување асортиманот на продавницата. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Треска" од Скопје, со одлука од работничкиот со-
вет од 17. П. 1966 година, а со одобрение од Оп-
штинското собрание Битола број 03-3144/1 од 27. IV. 
1966 година. 

Раководител на продавницата е_ Арнаудовсќи 
Петар, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
252/66. (898) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21. V. 1966 година, рег. број 74/55, е запишана под 
фирма: Продавница во село Мислешево на Тргов-
ското претпријатие „Нова трговија" од Струга. Пред-
мет на работењето на продавницата е: трговска 
дејност на мало со мешовити трговски стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Нова трговија" од Струга, со одлука оц 
работничкиот совет број 27/2 од 30. I. 1966 година и 
решението од Општинското собрание Струга број 
05-214/2 од 18. I. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Рембовски Ѓо-
шев Климе, а ќе ја потпишува лицето што е овлас-
тено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
53/66. (907) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 954, страна 573, книга IV, запишана под 
фирма: „7 јули" — индустрија за конфекција — Кур-
шумлија — Продавница број 7 во Скопје, улица 
„106" број 53. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на мало на машка!, женска и дет-
ска конфекција и други артикли за кои е наменета 
работната организација. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „7 јули" — индустрија за конфекција од Кур-
шумлија, а согласно решението на Собранието на 
општината Кале — Скопје број 06—7670 од 27. IV. 
1966 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Тасе Јанков, раководител, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 313/66. (967) 
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Окружниот стопански' суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 688, страна! 397, книга Ш, е запишан под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско 
Поле" од село Петрогец — Погон за стопанисување 
со станбени згради — Скопје. Предмет на работе-
њето на погонот е: стопанисување со станбените 
згради сопственост на комбинатот. 

Погонот е основан* од работничкиот совет на Зем-
јоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле" — 
село Петровец, со одлука број 735 од 29. Ш. 1966 
година. 

Раководител на погонот е Александар Ст. Бо-
гоев. 

Погонот ќе го потпишуваат, з а д о л ж у в а а т и раз-
должуваат во границите на овластувањето од ком-
бинатот и тоа: инженер Никола Адамов, директор 
на комбинатот, и Младен Божинов, директор на 
секторот книговодство, во комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 286/66. (968) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека? во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 953, страна 565, книга IV, е запишано под 
фирма: Издавачко претпријатие „Мисла" — Скопје. 
Предмет на работењето на претпријатието е: 

а) натамошно издавање на весникот, 6) изда-
вање публикации за потребите на општествените 
организации и ц) издавање и пласман на уметнич-
ка литаратура. 

Претпријатието е основано со одлука број 90 од 
6. VI. 1936 година на Редакцискиот колегиум, како 
највисоко и единствено управно тело на „Мисла" — 
редакција и администрација — Скопје за прерас-
нувале во стопачска организација. 

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

Издавачкото претпријатие „Мисла" — Скопје е 
конституираат на ден 9. VI. 1966 година со одлука 
број 93 од 10. IV. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бре 334/66. (969) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека по регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 247, страна 879, книга П е запишано 
следното: Фабриката за декоративни ткаенини „Кар-
пош'*' — Крива Па занка е конституирана на ден 
16. XI. 1965 година. 

Исто така покрај досегашниот директор Спирко 
Стојчевски. фабриката ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат во границите на овласту-
вањето со ковоназначените потписници Стефанов-
ски Ефтов Борис, финансов директор, и Додевски 
Слободан Војо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 692/65. (20) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. I. 1966 година под рег. број 16/64, книга I е за-
пишано следното: Складиштен во Битола на1 Лесно 
индустрискиот комбинат — Врхника, престана со 
својата работа и се брише од регистарот на стопан-
ските организации. 

Оваа прстена1 е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на Лесно индустрискиот 
комбинат број 22/7—СП од 11. I. 1966 година. 

Од Окоугхтаот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 37/66. (170) 

• Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на прегори ј ати јата! и дуќаните 
Под рег. број 902, страна 253, книга IV е запишано 
следното: Согласно со одлуката од работничкиот со-
вет на „Агроснабдител" увоз-извоз — Скопје број 
21/65 од 3. XI. 1965 година, и одлуката број 01—7/1 
од 10. I. 1966 година на управниот одбор на Делов-

ното здружение на водостопанските организации на 
СРМ — Скопје, Претпријатието за снабдување на 
земјоделието „Агроснабдител" увоз-извоз од Скопје 
се прима за! член на Деловното здружение на водо-
стопанските организации на СРМ — Скопје, сметано 
од 10. I. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 44/66. (235) 

Окружниот стопански. суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 30. X. 1965 година!, на страна 195, ред. број 3 е 
запишано следното: Продавницата за кондури „Вод-
но" од Кочани престана со својата работа, поради 
тоа што нејзиниот основач Комбинатот за чевли и 
гумени производи „Водно" — Скопје, склучил дого-
вор за! пословна соработка со Трговското претприја-
тие на големо и мало Рефлекс" од Београд и истата 
ја остапил. 

Бришењето на продавницата е запишано во ре-
гистарот врз основа заклучокот на комбинатот од 
8. П. 1965 година". 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 148/65. ' (294) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 289, страна 1167, книга I, е запишана под 
фирма: Фабрика за намештај „Наш дом" — Про-
купље — Продавница во Куманово, улица „Илин-
денска" број 1. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на собен, кујнски, канцеларис-
ки и школски намештај, душеци, јоргани, линоле-
ум, теписи, чивилуци, офигери и друг галантериски 
намештај. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Фабриката за намештај „Наш дом" — Прокупље, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Куманово број 04—12851/1 од 9. VП. 1966 година. 

Продавницата! ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Ранчиќ Михајло, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 494/66. (1188) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека1 во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. број 966, страна 649, книга IV е запишана под 
фирма: Фабрика за намештај „Наш дом" — Прокуп-
ље — Продавница во Скопје — Маџари, улица „820" 
број 112. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на собни, кујнски и канцелариски на-
мештај, како и дополнителен асортиман (јоргани, 
душеци и слично). 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Фабриката за намештај „Наш дом" — Прокупље, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кале — Скопје број 06—1282 од 13. VП. 1966 
година. 

Продавницата! ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Николовски * Благоја, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 485/66. (1201) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 968, страна 657, книга IV е запишана под 
фирма: Фабрика за намештај „Наш дом" — Про-
купље — Продавница во Ѓорче Петров, улица „1 
мај" број 4. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на мало на собни, кујнски, канцела-
риски и школски намештај, душеци, јоргани и ос-
танато што е предмет на работа по решенијата Фи 
број 888/59 и Фи бр. 509/65. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Фабриката/ за намештај „Наш дом" — Прокупље, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Идадија — Скопје, број 09/4 — 11455 од 6. УП. 
1966 година. 
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Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува НИКОЛОВСКИ Благоја, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 516/66. (1225) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека? в з регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
под рег. број 290, страна 1171, книга I е запишана 
под фирма: Фабрика за намештај „Наш дом" — 
Прокупље — Продавница во Куманово, улица „Мо-
ша Пијаде" број 40. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на собни, кујнски, канце-
лариски и школски намештај, како и продажба на 
душеци, јоргани, линолеум, теписи, чивилуци, офин-
гери и друг галантериски намештај. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Фабриката за намештај „Наш дом" — Прокупље, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Куманово број 04—13783/1 од 13. УП. 1966 го-
дина. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето Дојчи-
н о в ^ Стојадин, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 553/66. (1299) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 606, страна 463 е запишано следното: 
Согласно со одлуката на работничкиот совет на 
„Монтер" — претпријатие за изведување на монта-
жа, јака и слаба струја — Скопје од одржаната сед-
ница на 16. ХП. 1965 година и елаборатот за еко-
номска оправданост, дејноста на претпријатието се 
менува и во иднина ќе гласи: сите видови елек-
трични, телефонски и громобрански инсталации, 
далеководи, трафостаници, сигнализација и реклам-
ни неон светилки (реклами), сите видови надво-
решни и внатрешни водоводни и канализациони ин-
сталации, хидрофорски и пумпни станици и други 
уреди, сите видови централни греења, сите видови 
браварски работи (цистерни, хидрофори, против-
струјни апарати и друго), лимарски и изолаторски 
работи, климатизација и разладни уреди. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 25/66. (772) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 621, страна 581 е запишано следното: 
Дејноста на Лозаро-овоштарското претпријатие „Че-
тири патишта" од село Сопиште, СКОПСКО1, согласно 
со одлуката на работничкиот совет од 22. IV. 1966 
година и елаборатот за економската оправданост во 
иднина се проширува и со: 1) кооперирање со ин-
дивидуални производители од земјоделско сточарски 
смер и 2) откуп на земјоделски и сточарски произ-
води од индивидуални производители, како и откуп 
на индустриски производи за своја и туѓа сметка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 269/66. (774) 

Окружниот стопански суд во Скопје обтавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 931, страна 427, книга IV е запишано 
следното: Фирмата на Осигурителниот завод за СРМ 
— Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Завод за 
осигурување на имоти и лица „Македонија" — Скоп-
је, согласно заклучокот број 462/1 од 4. V. 1966 годи-
на на Собранието на Осигурителниот завод за СРМ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 274/66. (790) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 268, страна 1045, книга I, е запишано 
следното:^ Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Специјализираното земјоделско сто-
панство за! тутун „Братство" од село Оризаре, Ку-

мановско, бидејќи се припојува кон Тутуновиот ком-
бинат — Куманово, согласно со одлуките на работ-
ничките совети на двата колектива и елаборатот за 
економската оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 311/66. (794) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 176, страна 501 е запишано следното: 
Согласно со одлуката на работничкиот совет на Ту-
туновиот комбинат од Куманово број 1405 од 22. Ш. 
1966 година и одлуката на работничкиот совет на 
Специјализиран©^ земјоделско стопанство за тутун 
„Братство" од село Оризаре, Кумановско и елабора-
тот за економската оправданост, кон Тутуновиот 
комбинат — Куманово се припојува Специјализира-
ното земјоделско стопанство за тутун „Братство" од 
село Оризаре, како Погон со следните податоци: 

Фирма и седиште: Тутунов комбинат — Кума-
ново — Самостоен земјоделски погон — е. Оризаре. 

Дејност: а) производство и кооперација со тутун; 
б) промет со селскостопански производи; в) одгледу-
вање и производство на добиток, крави, свињи и 
друго; г) производство на сите видови ратарски, 
фуражни и градинарски култури. 

Погонот е основан од работничкиот совет на Ту-
туновиот комбинат — Куманово со припојување на 
Специјализираното земјоделско стопанство за тутун 
„Братство" од село Оризаре. 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува в. д. директорот инженер Кирил Доцев Крс-
тевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 312/66. (795) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува, 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 94, страна 241 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Работничката менза во Титоз Велес на Прет-
пријатието за поправка на коли и локомотиви — 
Титов Велес, согласно со одлуката на работничкиот 
совет број 1483/1 од 10. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 298/66. (798) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 931, страна 435, книга IV е запишало 
следното: Фирмата на Филијалата во Куманово на 
Осигурителниот завод за СР Македонија — Скопје 
во иднина се менува и ќе гласи: Завод за осигу-
рување на имоти и лица „Македонија" — Скопје 
— Филијала во Куманово, согласно со решението 
на овој суд Фи број 274/66 од 16. V. 1966 година. 

Од. Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 308/66. (815) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 935, страна 439, книга IV е запишано 
следното: Претпријатието за јавни патишта „Маке-
донија пат" — Скопје е конституирано на 12. V. 1966 
година, согласно со записникот број 01—154/1 од 
17. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 338/66. (825) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 887, страна 143, книга IV е запишано 
следното: Седиштето на Складот во Скопје на Тр-
говското претпријатие за промет со кожа и прибор 
на големо „Ангрокожа" — Београд се преместува 
од кеј „Димитар Влахов" број 58 на улица фести-
валска сала — Сајмиште во Скопје, согласно со од-
луката на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 294/66, (826) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 163, страна 425, книга I е запишано 
следното: Согласно со одлуката на работничкиот со-
вет на Фабриката за печење на вар „Превалец" — 
Титов Велес број 2060 од 28. V. 1966 година фирмата 
на фабриката во иднина се менува и ќе гласи: Ра-
ботна организација за производство на вар, камен 
и ќерамиди „Превалец" — Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
број 332/66. (830) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 931, страна 437, книга IV е запишано 
следното: Фирмата на Филијалата во Тетово на Оси-
гурителниот завод за СР Македонија — Скопје во 
иднина се менува и ќе гласи: Завод за осигурување 
на имоти и лица „Македонија" — Скопје — Фили-
јала во Тетово, согласно со решението на овој суд 
Фи бр. 274/66 од 16. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 307/66. (831) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 275, страна 1005, книга I е запишано 
следното: Дејноста на Механичкото услужно прет-
пријатие „Агроремонт" — Тетово во иднина се про-
ширува и со: промет на големо и мало, согласно со 
одлуката на работничкиот совет и елаборатот за 
економската оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 328/66. (832) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 176, страна 1523, книга I е запишано 
следното: Дејноста на Трговското претпријатие на 
големо и мало со сите видови фелерични стоки и 
комисион .»Универзал" — Тетово во иднина се про-
ширува и со: регенерат — рајсување на сите видо-
ви текстилни отпадоци, согласно со одлуката на 
работничкиот совет на претпријатието број 02-619/1 
од 18. IV. 1966 година и елаборатот за економската 
оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 302/66. (833) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 353, страна 935, книга I е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Продавница-
та во Ѓорче Петров на „Борово" — југословенски 
комбинат за гуми и чевли — Борово, Јаневски Ми-
лан, е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За нов раководител на продавницата е назначен 
Стојанов Киро. Тој продавницата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето, сметано од 4. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд ЕО Скопје, Фи бр. 
349/66. ф55) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 111, страна 909, книга Ш е запишано 
следното: Фирмата на Книгоиздателството за умет-
ничка литература „Кочо Рацин" Скопје, согласно со 
одлуката на работничкиот совет на претпријатието 
од 6. V. 1966 година во иднина се менува и ќе гласи: 
Книгоиздателство за уметничка литература „Маке-
донска книга" — Скопје или скратено Книгоизда-
телство „Македонска книга" — Скопје. . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
300/66. (861) 

следното: Досегашниот раководител на Претстав-
ништвото во Скопје на улица „Маршал Тито" број 
5 на „Машинобиро" — претпријатие за унапредува-
ње и промет со инвестициона опрема и техничка 
стока — Загреб, Рафајловски Никола, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпишу-
вање^ , 

За раководител на претставништвото е назна-
чен Ѓозев Илија, кој ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето, смета-
но од 26. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
322/66. ' (862) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 653, страна 841, книга П е запишано 
следното: Седиштето на Претставништвото во Скоп-
је на „Словенијалес" — Љубљана, се преместува од 
улица „Светозар Марковиќ" бро | 85 на улица „Гоце 
Делчев" број 20 во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр, 
347/66. (864) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 165, страна 519, книга Ш е запишано 
следното: Согласно со одлуката на работничкиот 
совет на Градежното претпријатие „Гранит" — Скоп 
је број 2931 од 30. Ш. 1966 година, п р е ц и з и р а ш е 
назив и дејноста на Работничко-службеничката 
менза во Скопје, населба „Црниче" на Градежното 
претпријатие „Гранит" од Скопје" во иднина ќе гла-
си: Градежно претпријатие „Гранит" од Скопје — 
Единица за угостителски услуги и сместување — 
работнички станови во Скопје (населба „Црниче"). 

Досегашниот раководител на единицата Авра-
мовски Ламбе е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За нов раководител на споменатата единица е 
назначен Миле Дичевски. Тој единицата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува со новоназначе-
ниот потписник Димитар Мирчевска, шеф на смет-
ководството, и старите регистрирани потписници 
Стево Андоновски и Владо Ансаров, сметано од 28. 
V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
331/66. (865) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 474, страна 831, книга Ш е запишано 
следното: Станбеното претпријатие — Титов Велес 
е конституирано на ден 31. V. 1966 година, согласно 
со записникот број 1 од 31. V. 1966 родина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
358/66. (866) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќните 
под рег. број 193, страна 563 е запишно следното: 
Досегашниот директор на „Брокат" — стопанско 
претпријатие за конфекција и постелнина — Кума-
ново, Крсто Путински, е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
Арсовски Спасо Јордан. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува со стариот ре-
гистриран потписник Крстевски Стојан Душан, кни-
говодител, сметано од 14. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
291/66. (878) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 657, страна 871^ книга П е запишано 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13. V. 1966 година под рег. број 2/62, книга I е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Тргов-
ското претпријатие „Прехрана" од Битола, уште со: 
варење на ракија од отпадоците од овошје што ќе 
се јават во прометот. 
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Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на Трговското претпри-
јатие „Прехрана" од Битола од 15. П. 1966 год, 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 233/66. (908) 

Се овластува лицето Мартиноски А. Божин, ди-
ректор, да ја потпишува фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 199/66. (954) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. V. 1966 година под рег. број 15/64, книга П е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Заедни-
цата на одморалиштата „Црни Дрим" од Струга и 
ќе гласи: Заедничко одморалиште „Црни Дрим" од 
Струга. 

Се проширува дејноста на одморалиштето уште 
со давање угостителски услуги на трети лица. 

"Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од собранието на заедницата број 23 од 28. 
IV. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 235/66. (922) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. V. 1966 година под рег. број 3/58, книга П е за-
пишано следното: Досегашниот раководител на Про-
давницата во Прилеп на Индустријата „Иднина" од 
Битола, Киро Миланов Плашевски, е разрешен од 
должност. На негово место за раководител е назна-
чен Ристо Парапановски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 262/66. (946) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. V. 1966 година под рег. број 14/55, книга П е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Чорбески Димче, досегашен ди-
ректор на Трговското претпријатие за промет со 
огревен и градежен материјал „Јасен" од Прилеп. 

Се овластува лицето Илиоски Добре, директор, 
да покрај досегашниот потписник Атанасоски Бо-
рис, шеф на сметководството, го потпишува прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 229/66. (947) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. V. 1966 година под рег. број 16/63, книга I е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Петрески Методиев Раско, досега-
шен в. д. шеф на техничкото одделение на Дистри-
бутивниот производен погон во Прилеп на „Електро-
Македонија" од Скопје. 

Се овластува лицето Димитриоски Ефтимов Кру-
ме, шеф на сметководството, да покрај досегаш-
ниот потписник Станоски Димитар, директор, да го 
потпишува погонот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 270/66. (950) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1966 година под рег. број 9/55, книга П е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Георгиоски Орде, досегашен ди-
ректор на Угостителското претпријатие „Југосла-
вија" — од Прилеп. 

Се овластува лицето Димески Данов Благоја, 
в. д. директорда го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 268/66. (951) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. V. 1966 година под рег. број 53/55, книга Ш е 
запишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Трајаноски Душан, досегашен 
директор на Фабриката за тули и ќерамиди „Ре-
корд" од Мороиште. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 334, страна 1573, книга I е запишано 
следното: „Прогрес" — претпријатие за станбено 
и комунално стопанисување — Гостивар е консти-
т у и р а л на ден 27. V. 1966 година, согласно со за-
писникот од одржаниот состанок на работниот ко-
лектив од 27. V. 1966 година. 

Претпријатието, покрај директорот Јаковлевски 
Димче, ќе го потпишуваат и новоназначените пот-
писници и тоа: Јаковлевски Јаков, референт по 
станбени прашања, и Мирчевска Петар, книгово-
дител, сметано од 2. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 345/66. ~ (966) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 327, страна 1535, книга I е запишано 
следното: На досегашните потписници на Комунал-
ното претпријатие за вршење на занаетчиски ус-
луги „Сервис" — Тетово и тоа: Гавровски Гоцев 
Томо, в. д. директор, и Зафировски Васиљов Хрис-
те, шеф на сметководството, им престанува правото 
за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен Спа-
соски Глигоров Јордан, кој ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето, 
сметано од 10. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во' Скопје, Фи 
бр. 278/66. (970) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите под рег. број 12, 
страна 23 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Собранието на општината Титов Велес број 
2427/1 од 17. Ш. 1966 година Земјоделската задруга 
„Крсте Димов" од село Извор се става под при-
силна управа. 

Со споменатото решение на Собранието на оп-
штината Титов Велес за присилен управник на Зем-
јоделската задруга „Крсте Ди^ов" од село Извор 
е назначен Илија Панов. Тој задругата под при-
силна управа ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува со стариот регистриран потписник Саздов-
ски Ванчев Атанас, шеф на сметководството, смета-
но од 22. IV. 1966 година. 

На досегашниот потписник на задругата Цанде 
Зафировски, управник, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 237/66. (674) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 55, 
страна 185 е запишано следното: Земјоделската за-
друга „Лазо Филиповски—Лавски" од село Сирково 
со решение на Собранието на општината Кавадарци 
број 01-2891/1 од 22. V. 1966 година е ставена под 
присилна управа. За присилен управник на задру-
гата е назначен инженер Барјактаровски Иван. Тој 
задругата под присилна управа ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува со стариот регистриран 
потписник Јакимовски Ангелов Иван, шеф на смет-
ководството, сметано од 7. V. 1966 година. 

На досегашните потписници на задругата и тоа: 
Благој Миланов Бошков, управник, и Димовски Јо-
ванов Димитрија, благајник, им престанува правото 
за потпишување, бидејќи се разрешени од долж-
ност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 275/66. (759) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот иа задругите под рег. број 24, 
страна 93 е запишано следното: Земјоделската за-
друга „Башинец" од село Радишане, Скопско, со 
решение на Собранието на општината Кале — Скоп-
је број 02^7429/193 од 2. X. 1965 година е ставена 
под присилна управа.. 

Со решението на Собранието на општината Кале 
— Скопје број 02-7429/193 од 2. X. 1965 година за 
присилен управник на задругата е назначен Вељо 
Тодоровски. Тој задругата под присилна управа ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето, сметано од 8. X. 1965 го-
дина. 

На досегашниот управник на задругата Петар 
Серафимовски, му престанува правото за потпишу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бр. 601/65. (1386) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат на Претпријатието 
„Аутогума" — Скопје под назив: „Претпријатие за 
вулканизира*^ на гуми „Аутогума" — Скопје, се 
огласува за неважен. (6002) 

Загубените печат и штембил на Заедничкиот 
занаетчиски дуќан „Цветан Димов'' — Скопје под 
назив: „Цветан Димов" — заеднички занаетчиски 
дуќан за браварија, автомеханичарски и волоин-
сталатерски услуги — Скопје", се огласуваат за не-
важни. (6034) 

Огласот објавен во број 27 „Службен весник на 
СРМ" од 23 септември 1966 година за загубените пе-
чати на Молеро-фарбарската задруга. „Нов Дом" — 
Скопје, се анулира. (5303) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни 

следните загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. .16913, серија бр. 0392563 

издадена од ОВР — Кочани на име Методи Костади-
нов Демјанов, е. Јастребник, Кочани. (193) 

Лична карта рег. бр. 1558, серија бр. 0322068 
издадена од ОВР — Кочани на име Милан Петруш 
Георгиев, е. Јастребник, Кочани. (194) 

Лична карта рег. бр. 2693, издадена од ОВР — 
Виница на име Ванчо Блажо Давчев, ул. „Н. Н. Бор-
че", Виница. (195) 

Лична карта рег. бр. 1458, серија бр. 0393977 
издадена од Св. Николе на име Ванко Величков 
Спасов, е. Стањевци, Св. Николе. (196) 

Лична карта рег. бр. 3581, серија бр. 0563992 
издадена одо СВР — Куманово на име Владо Сара-
фин Пилатовски, е. Ваков, Кратово. (197) 

Лична карта рег. бр. 1691, серија бр. 0322201 из-
дадена од ОВР — Кочани на име Михајло Дими-
трија Калашник, ул. „ЈБ. Арсов" бр. 5, Кочани. (198) 

Лична карта рег. бр. 2988, издадена од ОВР — 
Виница на име Вјекослав Симеон Цветков, „11 ок-
томври" бр. 2, Виница. (199) 

Лична карта рег. бр. 5913, серија бр. 0382523 
издадена од ОВР — Кочани на име 'Лазар Никола 
Манасиев, е. Зрновци, Кочани. (200) 

Лична карта рег. бр. 4240, серија бр. 0380850 из-
дадена од ОВР — Кочани на име Шаин Аки Руше-
нов, ул. „Сл. Стоименов" бр. 108, Кочани. (201) 

Лична карта рег. бр. 40515, издадена од СВР — 
Демир Хисар на име Благоја Илијов Настевски, е. 
Брезово, Д. Хисар. (202) 

Лична карта рег. бр. 24182, серија бр. 0122131 
издадена од СВР — Битола на име Стојче Николов 
Секуловски, е. Брезово, Д. Хисар. (203) 

Лична карта рег. бр. 2969, серија бр. 0247487 
издадена од Крушево на име Методија Степан Ни-
колоски, е. Д. Дивјаци, Крушево. (204) 

Лична карта рег. бр. 1225, серија бр. 0130135 
издадена од ОВР — Д. Хисар на име Мијајле Д. 
Мирчевска, е. Единаковци, Д. Хисар. (205) 

Лична карта рег. бр. 4814, издадена од ОВР — 
Кочани на име Драгица Трајче (Иванова) Иванова, 
ул. „Г. Апостолски" бр. 27, Кочани. (206) 

Лична карта рег. бр. 157, серија бр. 0314667 из-
дадена од ОВР — Кочани на име Филип Тодоров 
Арсов, е. Спанчево, Кочани. (207) 

Лична карта рег. бр. 3009, издадена од ОВР — 
Радовиш на име Аника Мано Стој човека, ул. „М. 
Ацев" бр. 4, Радовиш. (208) 

Лична карта рег. бр. 4234, издадена од ПВР — 
Д. Хисар на име ѓорѓија С. Мицевски, е. Лесково, 
Д. Хисар. (209) 

Лична карта рег. бр. 256, издадена од Св. Ни-
коле на име Пенчо Јанев Манев, е. Стануловци, Св. 
Николе. (210) 

Лична карта рег. бр. 3275, издадена од СВР — 
Дебар на име Вехап Сакип Села, Дебар. (211) 

Лична карта рег. бр. 395, серија бр. 0249607, из-
дадена од Општина Крушево на име Никола Алексо 
Дамчески, ул. „Мише Ефтим" бр. 68, Крушево. (212) 

Лична карта рег. бр. 5460, серија бр. 0382070 из-
дадена од ОВР — Кочани на име Борис А. Стојчев, 
ул. „Т. Арсов" бр. 4, Кочани. (213) 

Лична карта рег. бр. 1290, серија бр. 0306007 из-
дадена од Штип на име Трајан К. Гичев, е. Уларци, 
Кочани. (214) 

Лична карта рег. бр. 3065, издадена од Св. Ни-
коле на име Виолета Павлова Сандева, ул. „Л. Ко-
н т е в с к и " бр. 170, Св. Николе. (215) 

Лична карта рег. бр. 21791, серија бр. 0164256 
издадена од ПВР — Крушево на име Ратка Јордан 
Андреска Ѓорѓиоска, е. Гор. Дивјаци, Крушево. (216) 

Лична карта рег. бр. 7086, серија бр. 0403496 из-
дадена од Куманово на име Денко Ефремов Лазев, 
е. Малино, Св. Николе. (217) 

Лична карта рег. бр. 3155, издадена од Св. Ни-
коле на име Десанка Сандева Јанева, е. Станулов-
ци, Св. Николе. (218) 

Лична карта рег. бр. 6902, серија бр. 0311006 из-
дадена од Св. Николе на име Горос Трајков Кузев, 
е. Преот, Св. Николе. . '» (219) 

Лична карта рег. бр. 1197, серија бр. 0425707 из-
дадена од ОВР — Виница на име Душан Милан 
Пешов, е. Трсино, Виница. (220) 

Лична карта рег. бр. 6202, серија бр. 0402612 из-
дадена од Св. Николе на име Коне Киров Цветков, 
Св. Николе. (221) 

Лична карта рег. бр. 366, серија бр. 0314876, из-
дадена од ОВР — Кочани на име Сретен Алексан-
дров Ацов, е. Кучичино, Кочани. (222) 

Лична карта рег. бр. 3766, серија бр. 0279992 из-
дадена од ОУП — Цетиње на име Недељко П. Гарда-
шевић ул. „Скопска" бр. 34, Скопје. (236) 

. Лична карта рег. бр. 16536, серија бр. 0396186 
издадена од ОВР — Кочани на име Славко Лазаров 
Станишков, е. Соколарци, Кочани. (223) 

Лична карта рег. бр. 2601, издадена од ОВР — 
Виница на име Методи Спиро Трајчев, е. Блатец, 
Виница. (224) 

Лична карта рег. бр. 3066, издадена од ОВР — 
Виница на име Душанка Ѓорги Митева, е. Градец, 
Виница. (225) 

Лична карта рег. бр, 8972, серија бр. 0385582 из-
дадена од Кочани на име Ѓорги Серафим Манов, е. 
Истибања, Виница. (226) 

Лична карта рег. бр. 71398, издадена од СВР — 
Скопје на име Исмаил Реџеп, Скопје. (227) 

Лична карта издадена од СВР — Скопје на име 
Зејнепа Б„ Асан, Скопје. (228) 

Лична карта издадена од СВР — Скопје на 
име Нијази Реџепов, Скопје. (229) 

Лична карта издадена од СВР — Приштина на 
име Имер Крензи, Скопје. (230) 

Лична карта рег. бр. 6913, издадена од СВР — 
Радовиш на име Илија Кел-Коцев, Скопје. (231) 
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Лична карта издадена од СВР — Скопје на име 
Ханифе И. Атула, Скопје. (233) 

Лична карта рег. бр. 4764, издадена од СВР — 
Сј еница на име Мустафа Зечевиќ, Скопје. (234) 

Лична карта рег. бр. 13743, серија бр. 0390453, 
издадена од Кочани на име Борис Јордан Тасков, 
е. Калиманци, Виница. (235) 

Лична карта рег. бр: 9695, издадена од СВР — 
Скопје на име Имер Имери, Скопје. (237) 

Лична карта рег. бр. 15759, серија бр. 0392409 из-
дадена од ОВР — Кочани на име Горги Ристов Ко-
цевски, ул. „Ј. Сандански" бр. 12, Кочани. (238) 

Лична карта рег. бр. 3063, издадена од ОВР — 
Виница на име Петко Стојан Тошев, е. Драгобраште, 
Виница. (239) 

Лична карта рег. бр. 7347, серија бр. 0296820 из-
дадена од СВР — Штип на име Кирил Ристо Еф-
ремов, ул. „Карл Маркс" бр. 25, Виница. (240) 

Лична карта издадена од СВР — Скопје на име 
Тана Исмаил, Скопје. (241) 

Лична карта рег. бр. 33694, издадена од СВР — 
Скопје на име Минивер Јусуфова, Скопје. (242) 

Лична карта рег. бр. 964, серија бр. 0446078 из-
дадена од ОВР — Крушево на име Павле Тале Бла-
жевски, е. Г. Дивјаци, Крушево. (243) 

Лична карта рег. бр. 153603 издадена од СВР — 
Скопје на име Даница Петровиќ, Скопје. (244) 

Лична карта рег. бр. 1416, серија бр. 0425926 из-
дадена од ОВР — Виница на име Методи Г. Стој-
ков, е. Истибање, Виница. (245) 

Лична карта рег. бр. 93192, издадена од СВР — 
Скопје на име Зоран Зафировски, Скопје. (246) 

Лична карта издадена од СВР — Скопје на име 
Бојко Јанковски, Скопје. (248) 

Лична карта рег. бр. 1347, серија бр. 0101659 из-
дадена од СВР — Тетово на име Мишко Серафи -
моски, е. Велебрдо, Гостивар. (249) 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Свидетелство за завршен П клас, издадено од 

Гимназијата „Браќа Миладинови" — Битола _на 
име Риза Лапевска, ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 3, 
Битола. (3412) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Училиштето за ученици во стопанството „Кочо 
Рацин" —- Битола на име Томе Шарковски, ул. „9" 
бр. 27, Битола. (3413) 

Свидетелство за завршена П година, издадено 
од Гимназијата „Јосип Броз Тит©" на име Вера 
Талевска, ул. „Наум Наумовски" бр. 34/2, Битола. 

(3414) 
Свидетелство за завршено П година, издадено 

од Гимназијата „Јосип Броз Тито*" — Битола на 
име Милица Димова, ул. „Наум Наумовски" бр. 
34/9, Битола. (3415) 

Здравствена легитимација бр. 40(503, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Надежда Ѓорѓиоска, ул. 
„Бошко Корчагин" бр. 13, Прилеп. (3416) 

Здравствена легитимација бр. 2619, издадена 
од Дебар на име Зуљфи Емирзе, е. Житинени, 
Дебар. (3417) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од КЗСО — Филијала — Ресен на име Рефик Му-
стафовски, е. Грнчари, Ресен. (3418) 

Работна книшка рег. бр. 11975, издадена од 
Прилеп на име Цветко Р. Пауновски, Неготино. 

(3419) 
Здравствена легитимација на име Ратка Ста-

матовска, е. Брвеница, Тетово. (3420) 
Здравствена легитимација бр. 57779, издадена 

од КЗСО — Т. Велес на име Трена Игнатова, ул. 
„Кирил и Методи" бр. 12, Штип. (3421) 

Здравствена легитимација бр. 37605, издадена 
од КЗСО — Штип на име Коче Стојанов, е. Кал-
миште, Пробиштип. (3422) 

Здравствена легитимација бр. 37604, издадена 
од КЗСО — Штип на име Митра Стојанова, е-
Калмиште, Пробиштип. (3423) 

Здравствена легитимација бр. 7304, издадена 
од КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Весна 

Илиева Петровска, е. Срисовци, Прсбиштип. (3424) 
Диплома за положен испит за квалификуван 

пекар, издадена од Занаетчиската комора во Скопје 
на име Димитрија Илијевски, Скопје. • (3425) 

Свидетелство бр. 01367/65 за завршено П клас, 
издадено од Индустриското училиште „Злате Ма-
л а в с к и " на име Рафе Филипоски, ул. „Борис 
Кидрич" бр. 37, Гостивар, (3426) 

Свидетелство за 'завршено VI одделение, изда-
дено од Осмолетката во е. Петровац на име Цве-
тан Петковски, Скопје. (3428) 

Здравствена легитимација бр. 402754, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Марика Георгиева, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајан Стојчевски, Скопје. (3430) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Оливера Чедо Младеновиќ, Скопје. 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Трајко Божиновски, 
Скопје. (3432) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Трпковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана Те рз нове ка, Скопје. (3434) 

Инвалидска книшка за повластено патување 
во градски сообраќај на име Тодор Јадровски , 
Скопје. (3435) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Душка С. (Столевска) Младеновиќ, 
Скопје. (3436) 

Возна карта за релација Скопје — Волково и 
(обратно, издадена од Ж П Т — Скопје на име Фаик 
Хари јевиќ, е. Волково, Скопје. (3437) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мери В. Крстева, Скопје. (3438) 

Воена книшка издадена од, Воен отсек — Ка-
вадарци на име Јован Спасов Симонови^ Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гордана Мариновски е. Волково, 
Скопје. (3440) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО. — 
Г. Петров на име- Сетки Љатифи, Скопје. (3441) 

Свидетелство за завршен I и П клас, издадени 
од Стопанско^ училиште „Димитар Влахов" — 
Скопје на име Зекир И. Зекиров, Скопје. (3442) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Блага Патарова, ул. „Бела Чешма" 
I спрат, 4, Битола. (3610) 

Свидетелство за завршено П година, издадено 
од Гимназијата „Браќа Миладинови" — Битола на 
име Слободан Смилевски, е. Локвица, М. Брод. 

Свидетелство за завршено I година, изданено 
од Земјоделското училиште во Битола на име Петар 
К. Груевски, ул. „Иван Цанкар" бр. 10, Битола. 

Свидетелство издадено през учебната 1961/62 
година од Учителската школа во Битола на име 
Ратка Филипова, е. Жван, Битола. (3613) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Зоран Ј. Мијајлески, е: Вашарејца, 
Битола. (3614) 

Ученичка книшка за VП одделение, издадена 
од Училиштето „Кочо Рацин" Прилеп на име Ѓор-
ѓија Костоски ул. „Орде Чопела" бр. 42, Прилеп. 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од Тутунското училиште во Прилеп на име Дончо 
В. Степаноски, е. Врбјани, Прилеп. (3616) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Роза Д. Димитријоска, ул. „Мукос" 
бр. 1, Прилеп. (3617) 

Свидетелство за I година стопанско училиште 
на име Ванчо Трпеноски, ул. „Борка Влачаро" бр. 
17, Прилеп. (3618) 

Здравствена легитимација бр. 4063, издадена од 
ЗСО — Кратово на име Новко Бошковски, е. Ш. 
Рудари, Кратово. (3619) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ва ландов© на име Ристо Ѓорге Ристовски, е. Да-
видово, Гевгелија. ' (3620) 
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Здравствена легитимација бр. 18209 на име Мил-
ка Секулова, с. Чашка, Т. Велес. (3621) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од 
Училиштето „Страшо Пинџур" — Кавадарци на 
име Лила Перова Мургова, Кавадарци. (3622) 

Здравствена легитимација бр. 15487, издадена 
од ЗСО — Неготино на име Елида Глигорова Де-
лова, Неготино. (3623) 

Здравствена легитимација бр. 4927, издадена 
од Гостивар на име Лепосава Милошеска, с. Зу-
бовце, Гостивар. (3624) 

Здравствена легитимација бр. 12542 на име Бла-
гуна Ѓорѓевска, е. Дол. Лешница, Тетово. (3625) 

Здравствена легитимација на име Абдилмеџит 
М. Желадини, е. Нераште, Тетово. (3626) 

Здравствена легитимација бр. 73548, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Мујдин Абдулахи, Тетово. 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Садије А. Азизи, е. Стримница, Тетово. (3628) 

Здравствена легитимација на име Столе Си-
моски, ул. „Гоце Делчев" бр. 142, Тетово. (3629) 

Здравствена легитимација на име Махи Хиџета 
Арифи, ул. „М. Ацев" бр. 76, Тетово. (3630) 

Здравствена легитимација бр. 64238 на име Се-
лам Асани, ул. „Струшка" бр. 14, Тетово. (3631) 

Сообраќајна дозвола бр. 29-10-295, издадена од 
Гостивар на име Раман. Абдули, е. Форино, Гостивар. 

Возачка дозвола бр. 330, издадена од Гостивар 
на име Раман Абдули, е. Форино, Гостивар. (3634) 

Возачка дозвола за категорија „Б" ма име 
Џумали Сејдини, ул. „С. Попоски" бр. 35, Гостивар. 

Свидетелство од П клас, издадено од Гимна-
зијата „Методи Митевски — Брицо" — Делчево 
на име Младен В. Крстевски, е. Ветрен, Делчево. 

Здравствена легитимација бр. 7145, издадена 
од КЗСО — Пробиштип на име Љубе Д. Лазарев, 
е. Гор. Барбарево, Пробиштип. (3636) 

Свидетелство на завршен I клас, издадено од 
Училиштето за ученици во стопанството „Кочо Ра-
цин" — Битола на име Томе Груевски, ул. „Бранко 
Радичевић бр. 4а, Битола. (3637) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Гимназијата „Браќа Миладинови" — Битола на 
име Дончо Папучковски, ул. „Кичево" бр. 10, Би-
тола. (3638) 

Ученичка книшка за V одделение, .издадена 
од Училиштето „Кирил и Методи" — Битола на 
име Илија Манојлов, ул. „Срем" бр. 1, Битола. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Трајан Маневски, е. Раштани, Би-
тола. (3640) 

"Ученичка книшка за VI одделение, издадена 
од Осмолетката „Добре Јованоски" — Прилеп: на 
име Борис Конески, ул. „Стеван Апостолски", бр. 
13, Прилеп. (3641) 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од Индустриското училиште во Прилеп на име Томе 
Ивановски, ул. „Ладо Лапецо" бр. 62, Прилеп. (3642) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена 
од Училиштето „11 октомври" — Прилеп на име 
Пецо Ристески, ул. „Киро Нацески — Фетак" бр. 1, 
Прилеп. (3643) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
СХПТУ — Прилеп на име Бранкица Маркоска, е. 
Лабуништа, Струга. (3644) 

Свидетелство за VIII одделение на име Спиро 
В. Дивјаковски, е. Крушеани, Прилеп. (3645) 

Здравствена легитимација бр. 24993, издадена 
од КЗСО — Кратово на име Трајко Михајлов,} е. 
Куклица, Кратово. (3646) 

Свидетелство за I клас, издадено од Учили-
штето „Стив Наумов" — Ресен на име Нада Јонов-
ска, Ресен. (3647) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
4632/4218, издадена од ЗСО — Кичево на име Бла-
же Костев Волчески, е. Близанско, М. Брод. (3648) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмојлетката „Страшо Пинџур" — е. Вен-
чани на име Лојза Спасе Костојчиноска, е. Вен-
чани, Струга. (3649) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
319/122, издадена од ЗСО — Кичево на име Нурија 

Фејза, е. Трапчин Дол, Кичево. (3650) 
Здравствена легитимација на име Киро В. Ан-

донови, Кичево. (3651) 
Свидетелство за завршен И клас хемиско-

технолошко техничко училиште на име Наталија 
Јовановиќ, Т. Велес. (3652) 

Здравствена легитимација бр. 43343 на име Јов-
ка Ј. Јовановска, е. Жилче, Тетово. (3653) 

Здравствена легитимација бр. 18515, издадена 
од КЗСО — Кочани на име Борис Лазар Милчов, 
е. Безиково, Кочани. , (3654) 

Здравствена легитимација на име Евица Ми-
рашчиска, е. Смојмирово, Берово. (3655) 

; Здравствена легитимација на име Јордана Ми-
рашчиска, е. Смојмирово, Берово. (3656) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Ѓорги Туфа, Скопје. (3657) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Али Реџа, Скопје. (3658) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Абдула Сакипов, Скопје. (3659) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Надира Бислимова, Скопје (3660) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко В. Петровски, Скопје. (3661) 

Здравствена легитимација бр. 45666, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Лозана Трајановска, 
Скопје. (3662) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зулфи Халиловски, Скопје. (3663) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хајрула Халиловски, Скопје. (3664) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ленче Колевска, Скопје. (3665) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирка Божинова, Скопје. (3666) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Алберто Бенедити, Скопје. (3667) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бисерка Милиша, Скопје. (3668) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васка Д. Георгиева, Скопје. (3669) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Братица Војневска, Скопје. (3670) 

Здравствена легитимација бр. 96660, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Александар Апостолов, 
Скопје. (3671) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Атанас Лозанов, Скопје. (3672) 

Здравствена легитимација бр. 12791, издадена 
јод ЗСО — Кр. Паланка на име Томе Апостолоски, 
Скопје. (3673) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Донка Василева, Скопје. (3674) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодор Тодоровски, Скопје. (3675) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благородна Никодиновска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гевгелија на име Стојанка Вељановски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Дончевска, Скопје (3678) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Анка Глигорова. Скопје. (3679) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Биљана Лазовска, Скопје. (3680) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Спирова, Ск<Иуе. (3681) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Соња Поповска Скопје. (3682) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владанка Коцева, Скопје. (3683) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јорданка Обрадовић, Скопје. (3684) 

Здравствена легитимација на име Насте Димов-
ски, Битола. (3685) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
јод Стопа немото училиште „Илија Игески" — При-
леп на име Стеван А. Илијески, ул. „Марксова" 
бр. 57а, Прилеп. (3686) 

Свидетелство за завршена Ш година стопан-
ско училиште на име Блаже Зисов, ул. „М. Тито" 
бр. 87з, Прилеп. (3687) 

Здравствена легитимација издадена он КЗСО 
— Филијала — Ресен на име Зулфо Зулфовски, 
е. Царев Двор, Ресен. (3688) 

Свидетелство за завршено УШ одделение за 
возрасни, издадено од Училиштето „Јовче Теслич-
ков" — Т. Велес на име Киро Б. Јаневски, ул. 
„Вл. Назор" бр. 20, Т, Велес. (3689) 

Ученичка книшка за V одделение на име Дуна 
Милева, ул. „Нов Велес" бр. 93а, Т. Велес. (3690) 

Здравствена легитимација бр. 281, издадена од 
Т. Велес на име Тодорче Г. Манасков, ул. „Бл. 
"Горев" бр. 18/У, Т. Велес. (3691) 

Здравствена легитимација бр. 48643, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Фатиме Мемети, ул. 
„К. Зози" бр. 29, Гостивар. (3692) 

Здравствена легитимација Ѕ. А. 1311547, изда-
дена од Сарајево на име Миклош Бакота, Г. П. 
„Тунелсградња" е. Падалишта Гостивар. (3693) 

Здравствена легитимација бр. 41710, издадена 
од КЗСО — Штип на име Васвие Амди Ибова. ул. 
„Радански пат" бр. 71, Штип. (3694) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Авдие Усеинова ул. „Кајмакчалан" 
бр. 6, Битола. * (3695) 

Работна книшка бр. 659, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Демир Хисар на име 
Цветанка В. Стојановска, ул. „Мукос" бр. 8, Битола. 

(3696) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —" 

Битола на име Борис Стојановски, булевар „1 мат" 
бр. 308, Битола. (3697) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Пала Гунчевска, е. Кривени, Ресен. 

(3698) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Димитрије Велески, ул. „Београд-
ска" бр. 52, Прилеп. (3699) 

Здравствена легитимација на име Горе Димо-
ски, е. Мислешево, Струга. (3700) 

Оружен лист на име Хани Ферит, е. Велешта, 
Струга. (3701) 

Свидетелство бр. 824 за У Ш одделение, изда-
дено од Основното училиште „Кирил Пеј чинов" е. 
Теарце на име -Имер Алиу, е. Теарце, Тетово. (3702) 

Здравствена легитимација на име Цветко Трп-
чески, ул. „И. Р. Лола" бр. 389, Тетово. (3703) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Атифете Ибраими, ул. „Борис Кид-
рич" бр. 23, Тетово. (3704) 

Свидетелство бр. 13 за IV година, издадено од 
Економското училиште „Чеде Филиповски" — Гос-
тивар на име Трпана Николиќ, ул. „Борис Кидрич" 
бр. 120, Гостивар. (3705) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кратово на име Катерина Славкова, Кратово. (3706) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Кавадарци на име Елизабета Никола Ристова, 
е. Сирково, Кавадарци. (3707) 

Здравствена легитимација бр. 26908/24775, изда-
дена од ЗСО — Гостивар на име Јованка Василова 
Серафимовска, е. Здуње, Гостивар. (3708) 

Здравствена легитимација бр. 2924, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Шурете Лазим Ре-
цепи, е. Врапчиште, Гостивар. (3709) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Гостивар на име Слободанка Стојчевска, е. 
М. Црцорија, Кр. Паланка. (3710) 

Здравствена легитимација бр. 42161, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Џемаил Аметов Сел-
мани, е. Тануша, Гостивар. (3711) 

Здравствена легитимација бр. 34379, издадена 
од КЗСО — Кочани на име Владимир П. Давитков, 
ул. „Р. Кончар" бр. 23, Кочани. (3712) 

Индекс бр. 1116, издаден од Педагошката ака-
демија — Битола на име Ирина Аџиева, ул. „Цар 
Самоил" бр. 120а, Битола. (3713) 

Работна книшка бр. 24741/388141, издадена од 
Битола на име Зекман Р. Шериф, ул. „4 ноември" 
бр. 22, Битола. (3714) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Блага Т. Белкова, ул. „Иво Ри-
бар" бр. 37, Битола. (3715) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
ш н а од ЗСО — Битола на име Љуба К. Пандев-
ска, е. Рамна, Битола. г» (3716) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Филип Филипоски, ул. „Орде Чо-
пела'' бр. 64, е. Варош, Прилеп. ^ (3717) 

Здравствена легитимација на име Драгица .Ни-
неска, е. Лажани, Прилеп. г (3718) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Индустриското училиште „Ристе Ристевски — 
Ричко" на име Цана Талески, е. Штавица, Прилеп. 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Дебар на име Цапо Вјалца, ул. „Дилавер, Села", 
Дебар. (3720) 

Здравствена легитимација бр. 6618 на име Суло 
Б. Сулоски, е. Длапкин Дол, Кичево. (3721) 

Работна книшка бр. 87351', издадена од Кочани 
на име Јован П. Барзов, ул. „Славе Петков" бр. 62а, 
Т. Велес. (з722) 

Свидетелство за завршен испит од П година 
УЗУС во Т. Велес на име Лазар ^ордановски, ул. 
„I комуна" бр. 16, Т. Велес. (3723; 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Лазар Јордановски, ул. „I комуна" бр. 16 Т. 
Велес. (3724) 

Свидетелства од I и П година економско учи-
лиште на име Горѓи Ристов, ул. „9-ти ноември" бр. 
2, Т. Велес. (3725) 

Здравствена легитимација на име Петар Абро-
могаиќ, ул. „Косовска" бр. 10, Тетово. (3726) 

Свидетелство бр. 37/51 за завршено IV одделе-
ние на име Иванка Стојаноска, е. Брвеница, Тетово. 

Здравствена легитимација на име Фаик Ку-
мановиќ, Скопје. (3728) 

Свидетелство од I година издадено од Учи-
телската школа во Битола на име Вело Петковски, 
е. Вишни, Струга. (3729) 

Работна книшка бр. 23785/374045, издадена од 
Битола на име Флора Петровска, ул. „Врпоље" бр. 6, 
Битола. (3730) 

Ученичка книшка бр. 552 за завршено УП одде-
ление, издадена од Училиштето „Коле Канински" — 
Битола на име Томе Иванов, ул. „Неолица" бр. 4, 
Битола. (3731) 

.Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Снежана И. Василевска, е. Враневци, 
Битола. (3732) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Дончр С. Рибаровски, 
е. Могила!, Битола. (3733) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на! име Благоја А. Чокревски, е. 
Дол. Оризари, Битола. (3734) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Менка Трсунова, ул. „Преспа" бр. 153, 
Битола. (3735) 

Диплома на име Ристо Ристов, ул. „Славе Пет-
ков" бр. 2, Т. Велес. (3736) 

Здравствена легитимација бр. 27797, издадена од 
ЗОО — Неготино на име Ристо Т. Николов, Неготино. 
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Возачка дозвола бр. 866, издадена од ОВР — Те-
тово на име Роза Иван Јакимовски ул. „ЈНА" бр. 37а, 
Тетово. (3738) 

Свидетелство бр. 23 за завршен П клас издадено 
сд Индустриското училиште „Злате Малаковски" 
Гостивар на име Никола Устичков, ул. „Стојан Ри-
бата" бр. 17, Штип. (3739) 

Свидетелство бр. 409, издадено од Гимназијата 
„Методи Митевски — Брицо" — Делчево на име Пе-
тар Стоилов Јанев, е. Вирче, Делчево. (3740) 

Здравствена легитимација) издадена од ЗСО — 
Кочани на име Јордан Томев Ангелов, е. Чифлик, 
Кочани. (3741) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Климент Охридски" е. Облешево на 
име Јордан Томев Ангелов, е. Чифлик, Кочани. 

Здравствена легитимација бр. 13513, издадена1 од 
КЗСО — Кочани на име Страшо Јован Стојанов, 
е. Жиганци, Кочани. (3743) 

Здравствена легитимација издадена' од КЗСО — 
Филијала — Кочани на име Јордана Блажева Ефре-
мова, е. Нивичани, Кочани. (3744) 

Здравствена) легитимација бр. 804, издадена од 
КЗСО — Кочани на име Вера Стојадинова Кирова, 
Кочани. (3745) 

Здравствена легитимација бр. 801, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кочани на име Постол Митев 
Киров, Кочани. (3746) 

Здравствени легитимации бр. 39188, 38571 и 17341 
на име Благој, Марија, Станка и Виолета сите То-
шевски, ул. „Илинденска'" бр. 38, Виница. (3747) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Пробиштип на име Страхил Данилов, 
с. Лесново, Пробиштип. (3748) 

Ученичка книшка на име Спасе Крстески, с. 
Драчево, Скопје. (3749) 

Свидетелства за« завршена I, П, и Ш година, из-
дадени од Ветеринарното училиште во Битола на име 
Симеон Стојановски, ул. „Кирил и Методи" бр. 22, 
Битола. (3750) 

Здравствена легитимација бр. 93089, издадена од 
ЗОО — Битола на име Тодор М. Ризовски, е. Дихово, 
Битола. (3751) 

Работна1 книшка бр. 954, издадена од Општин-
ското собрание — Крушево на име Перса Божинов-
ска, ул. „Марксова" бр. 39, Прилеп. (3752) 

Ученичка книшка на име Фадил Ибишоски, е. 
Лажани, Прилеп. (3753) 

Б И Л А Н С 
НА МЕШОВИТОТО ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЦРНА РЕКА", С. ТОПОЛЧАНИ, ПРИЛЕПСКО 

А к т и в а на ден 31. ХП. 1965 година П а с и в а 
Ред Износ во 
број Н а З И В Н а п о з и Ч и Ј а т а (ООО) ст. дин. 

Ред. Износ во 
број Н а з и в н а п о з и ц и ј а ( 0 0 0 ) с т д и н 

I. Основни средства I. Извори на постојаните средства 

1. Сегашна вредност на основните средства 9.772 1 Деловен фонд 7.040 
2. Сегашна вредност на средствата за за-

едничка потрошувачка 
2. Фонд за заед. потрошув. 16» 2. Сегашна вредност на средствата за за-

едничка потрошувачка ?. Резервен фонд 2.081 
П. Други форми на средствата 

П. Други форми на изворите 
3. Банка и благајна 
4. Купувачи и други побарувања 

3.183 
333 4. Користење кредити ка ј банката 17.780 

5. Залиха на стоки 29.947 5. Добаувачи 8.610 
6. Друга актива 7.410 6. Друга пасива 14.975 

В К У П Н О : 50.654 В К У П Н О : 50.654 

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА 
ВО 1965 ГОДИНА 

Трговското претпријатие „Црна Река", село То-
полчани, Прилепско, е основано на 1. П. 1959 година, 
со решение број 01-113/1. Предмет на работењето 
на претпријатието е: продажба на мешани стоки : 
мало. 

Во текот ка 1965 година претпријатието го по-
стигна следниот финансов резултат: 

Вкупен приход 
Остварен доход 
Придонес од доходот 
Чист приход 
Лични доходи на работниците 
Придонес за заеднички резерви 
Придонес за резервен фонд — задолжи-
телен 
Добивка на стопанската организација 

Стари динари 
235,956,000 
23,363.000 

1,001.000 
22,362.000 
19,330.000 

78.000 

390.000 
2,564.000 

СОДРЖИНА 

Страна 
143. Одлука за реконструкција на пат од I ред 

со помала широчина на коловозот — — 425 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие — Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Пешт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-698 при 

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


