
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 12 ноември 1969 
С к о п ј е 

Број 39 Год, XXV 

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

320. 
Врз основа на член 15 од Законот за распи-

шување заем за зголемување на запосленоста 
(„Службен весник на СРМ" бр. 26/69), Извршниот 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ОДОБРУВААТ 

КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА ЗАЕМОТ ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЗАПОСЛЕНОСТА 

Член 1 
Од средствата на заемот, во смисла на член 

2 од Законот за распишување заем за зголемување 
на запосленоста, ќе се одобруваат кредити под 
условите предвидени со оваа уредба. 

Одредбите на оваа уредба ќе се применуваат 
и на кредитите што ќе се одобруваат од средствата 
на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, 
со кои таа ќе учествува во кредитирањето на на-
мените за кои ќе се користат средствата од за-
емот. 

Под условите од оваа уредба ќе се одобруваат 
кредити и од средствата што другите деловни бан-
ки ќе ги предвидат за кредитирање на намените 
за кои се користат средствата од заемот. 

Член 2 
Работните организации од областа на стопан-

ството можат да добијат кредит од средствата на 
заемот за зголемување на запосленоста под услов 
со кредитот од средствата на заемот за зголемува-
ње на запосленоста, вклучувајќи ги и средствата 
од други сопствени или кредитни извори да обез-
бедат: 

1. трајно заложување на лица што се евиден-
тирани како безработни при заводите за заложу-
вање, при што да се обезбеди и нужната кадровска 
квалификациона структура; 

2. економски оправдано инвестиционо вложу-
вање; 

3. отворање на нови работни места со просеч-
но вкупно инвестиционо вложување за основни 
и трајни обртни средства, односно трајни обртни 
средства до 20.000 динари за секое ново работно 
место. 

Член 3 
Кредитите од средствата на заемот за зголе-

мување riа запосленоста ќе се одобруваат со рок 
на отплата до 10 години и со камата од 6% го-
дишно. 

Општините можат да одлучат кредитите од 
средствата на заемот да се одобруваат на инвес-
титорите со пониска камата од 6% годишно, под 
услов разликата во каматата до 6% да и ја надо-
местуваат на банката што го одобрила кредитот. 

Ако според постојните прописи за одделни ин-
вестициони вложувања е пропишана пониска ка-
матна стопа од 6% во тој случај кредитите од 
средствата на заемот ќе се одобруваат со камата 
сообразно со таквите прописи. 

Член 4 
^ Кредитите од средствата на заемот се одобру-

ваат по пат на конкурс. 

Конкурсот од претходниот став, за кредитите 
од средствата на заемот, вклучувајќи ги и сред-
ствата со кои ќе учествува Комерцијално^-инвести-
ционата банка — Скопје ќе го распише таа Банка. 

Член 5 
Банката што го одобрила кредитот од сред-

ствата на заемот за зголемување на запосленоста, 
ќе го откаже неговото натамошно користење и ќе 
бара наплата на искористениот дел, ако утврди 
дека корисникот на кредитот не обезбедил соод-
ветно запослување на нови работници под усло-
вите од член 2 на оваа уредба. 

Член 6 
Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје 

ќе издаде упатство за начинот на поднесувањето 
на кредитните барања и за документацијата што 
треба да се приложи кон барањето за одобрува-
ње на кредити од средствата на заемот. 

-Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 12-2852/1 
22 октомври 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

321. 
Врз основа на членот 46 став 1 точка 1 од За-

конот за мерките за безбедност на сообраќајот на 
јавните патишта („Службен весник на СРМ" бр. 
42/65), републичкиот секретар за внатрешни работи 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО 
НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ 

Член 1 
Во Правилникот за програмата и начинот на 

полагањето на возачкиот испит („Службен весник 
на СРМ" бр. 2/66) во членот 15 став 1 зборот „пов-
торно" и ставовите 3, 4 и 5 се бришат. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-15945/1 
27 октомври 1969 година 

Скопје 

Републички секретар 
за внатрешни работи, 
Иван Гиновски, с. р. 
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Прописи на општинските собранија 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ 

51. 
Врз основа на членот 50 од Основниот закон 

за работните односи („Службен лист на СФРЈ" бр. 
45/66), член 22 став 2 од Законот за угостителска-
та дејност на граѓаните („Службен весник на СРМ" 
бр. 28/65) и член 38 став 2 од Законот за само-
стојните занаетчии („Службен весник на СРМ" 
бр. 18/64), Собранието на општината Кавадарци, 
на заедничката седница на Општинскиот собор и 
на Соборот на работните заедници, одржана на 
24.Х.1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО ТРГОВИЈАТА, УГО-

СТИТЕЛСТВОТО И ЗАНАЕТЧИСТВОТО 

Член 1 
Во Одлуката за работното време во трговијата, 

угостителството и занаетчиството бр. 01-7306 од 
30.ХП.1968 година („Службен весник на СРМ" бр. 
2/69) во членот з ставот 3 се брише. 

Член 2 

Во членот 4 ставот 2 се менува и гласи: 
„Летниот период почнува од 1 април и трае 

до 30 септември, а зимскиот од 1 октомври до 31 
март". 

Член 3 
Во членот 5 под А) во точката 14 по зборот 

„среда и" зборот „петок" се заменува со зборот 
„сабота". 

Под буквата Ц) точката 2 се менува и гласи: 
„2. Берберските, фризерските и фотографските 

дуќани ќе работат во зависност од околностите од-
носно обемот на работата, но по претходна соглас-
ност од Одделението за стопанство на Собранието 
на општината Кавадарци." 

Член 4 

По членот 5 се додава нов член 5а кој гласи: 
„Во сабота попладне ќе бидат отворени де-

журни продавници, 
Дежурните продавници од ставот 1 на овој член 

ќе ги определи Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Кавадарци." 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Број 01-5989. 
24.Х.1969 година 

Кавадарци 

Претседател 
на Собранието на општината Кавадарци, 

Стојан Андов, с. р. 

52. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот ,за 

формирањето на општествена контрола на цени-
те („Службен лист на СФРЈ" бр. 12/67), а Соглас-
но Одлуката за максималните цени на Шеќерот 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 41/69), Собранието 
на општината Кавадарци, на заедничката седница 
на Општинскиот собор и Соборот на работните за-
едници, одржана на 24.Х.1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖ-

НИ ЦЕНИ НА ШЕЌЕРОТ ВО КРИСТАЛ И 
КОЦКА ВО ПРОМЕТОТ НА МАЛО 

Член 1 
Се одредуваат највисоки, малопродажни цени 

на шеќерот во кристал и коцка на подрачјето на 
општината Кавадарци и тоа: 

- шеќер во кристал до 2,80 нови динари за 1 
кгр. и 

— шеќер во КОЦКИ до 3,10 нови динари за 1 кгр. 
Трговските и други организации што вршат 

продажба на шеќер во прометот на мало по селата 
на подрачјето на општината Кавадарци, можат 
малопродажните цени на шеќерот од член 1 од оваа 
одлука да ги зголемат за стварните превозни тро-
шоци (во оддалеченост над 10 километри) од скла-
дот Кавадарци до продавницата на купецот. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на ,оваа од^ 

лука престанува да важи Одлуката за одредување 
највисоките малопродажни цени на шеќерот бр. 
01-5629 од 31.УП.1965 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 2.ХД969 година, 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ'4. 

Бр. 01-5986 
24.Х.1969 година 

Кавадарци 

Претседател 
на Собранието на општината Кавадарци, 

Стојан Андов, с.р. 

53. 
Врз основа на член 144 став 2 од 'Законот за 

народна одбрана („Службен лист на СФРЈ" бр 
8/69), Собранието на општината Кавадарци, на за-
едничката седница на Општинскиот собор и Собо-
рот на работните заедници, одржана на 24.Х.1969 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА НАСТАВНИТЕ 
ЧАСОВИ НА ОСНОВНАТА И НА ДОПОЛНИТЕЛ-
НАТА ОБУКА ЗА ОДБРАНА И ЗАШТИТА НА 
НАСЕЛЕНИЕТО И ОБУКА НА ЕДИНИЦИТЕ И 
СЛУЖБИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА 

И ЕДИНИЦИТЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Сите граѓани на општината Кавадарци о,д 16 

до 65 години возраст имаат обврска за обучување 
за одбрана и заштита ако се способни за посету-
вање на обуката. 

Обврска од ставот 1 на овој член имаат и уче-
ниците помлади од 16 години ако обуката се изве-
дува во рамките на наставната програма во учи-
лиштата. 
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Член 2 
Обуката за одбрана и заштита се состои од 

обука во училиштата, обука на населението и обука 
на единиците и службите на територијалната од-
брана и единиците на цивилната заштита. 

Член 3 
Обуката на населението се состои од основна и 

дополнителна обука. 
Основната обука трае триесет наставни часови 

и ги опфаќа сите граѓани од 16 до 65 години воз-
раст, освен лицата кои завршиле обука во рамки-
те на школувањето во основните училишта, сред-
ните и вишите и високите школи, како и лицата 
што го отслужиле воениот рок или ја завршиле 
обуката во некоја од единиците на цивилната за-
штита. 

Дополнителната обука ги опфаќа сите граѓа-
ни што завршиле основна обука за одбрана и за-
штита и трае десет часови годишно. 

Обуката на населението се организира и спро -
ведува на курсеви, семинари, практични вежби и 
на друг погоден начин (радио, телевизија, филм и 
сл.). 

Основната обука на обврзниците распоредени 
во единиците на цивилната заштита, трае вкупно 
сто наставни часови, а дополнителната^ десет ча-
сови годишно. 

Граѓаните распоредени во единиците на цивил-
ната заштита се должни да ја посетуваат обуката 
од ставот 1 на овој член. 

Обуката на приправниците на територијалната 
одбрана се врши според одредбите од Законот за 
воената обврска. 

Член 4 
Одделението за народна одбрана при Собрание-

то на општината Кавадарци ја организира обука-
та на населението на територијата на општината 
и се грижи за организацијата и спроведувањето на 
обуката на единиците за цивилна заштита во мес-
ните заедници, станбените згради и работните орга-
низации. 

Штабот за народна одбрана при Собранието на 
општината Кавадарци ја организира обуката на 
единиците и службите на територијалната одбра-
на што ги формира тој. 

Член 5 
Работните и други организации се должни да 

ја организираат обуката на единиците и служби-
те на територијалната одбрана и на единиците за 
цивилна заштита што ги формираат тие. 

Член 6 
Обуката за одбрана и заштита се спроведува, по 

правило, по работното време. 

Член 7 
Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни 

за прекршок поединец кој е распореден во единица 
или служба на територијалната одбрана или во 
единиците на цивилната заштита, ако без оправ-
дани причини не се одзове на поканата за обука 
за одбрана и заштита или ја одбегнува односно 
попречува таа обука, или ја одбегнува т у ж б а т а 
во цивилната заштита. 

Со парична казна до 500 динари ќе се казни 
за прекршок поединец ако без оправдана причина 
не се одзове на поканата за обука за одбрана и 
заштита или ја одбегнува односно попречува таа 
обука. 

Член 8 
Прекршочната постапка ќе ја води (судијата) 

Службата за прекршоци при Собранието на општи-
ната Кавадарци. 

Чле!н 9 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ". 

Бр. 01-5984 
24.Х.1969 година 

Кавадарци 

Претседател на 
Собранието на општината Кавадарци, 

Стојан Андов, с. р. 

54. 
Врз основа на членот 175 став з од Статутот 

на општината Кавадарци, Собранието на општина-
та Кавадарци, на заедничката седница на Оп-
штинскиот собор и Соборот на работните заедни-
ци, одржана на 24.Х.1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИТЕ 

ТРОШОЦИ И ИЗГУБЕНАТА ЗАРАБОТКА НА 
ОДБОРНИЦИТЕ И ЧЛЕНОВИТЕ НА 

СОВЕТИТЕ И КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Одборниците на Собранието на општината Ка-

вадарци и членовите на советите и комисиите на 
Собранието имаат право на надоместок на патните 
и дневните трошоци и надоместок за изгубената 
заработка за времето кога се на седница на Собра-
нието или неговите совети и комисии, или како 
такви вршат работи за светка на органот во кој 
членуваат. 

Член 2 
Трошоците за превоз се исплатуваат во виси-

на на износот по исправата за превоз. 
Ако одборникот, член н^ совет или комисија 

во вршењето на својата функција користи соп-
ствено превозно средство трошоците за превоз ќе 
се исплатат во висина како патувањето да е извр-
шено со превозно средство на јавниот сообраќај — 
со одредена тарифа. 

Член 3 
Одборниците и членовите на совети или ко-

мисии од селата: Радња, Бохула, Мрежичко, Рож-
ден, Клиново, Куманичево, Кесендре, Мрзен Орао-
вец и Крушевица кога се повикани на седница на 
Собранието, односно совет или комисија на Собра-
нието имаат право на надоместок за секој изминат 
километар, во двата правца, од местото на жи-
веење до најблиската автобуска станица по 0,50 
динари, а одборниците и членовите на совети и ко -
мисии од селата Галиште, Драгожел, Праведник, 
Шешково, Бегниште, Дабниште, Ресава, Кошани, 
Добротино, Паликура, Рибарци, Манастирец, Ши-
вец, Трстеник, Страгово и Драдња имаат право на 
надоместок за секој изминат километар, во двата 
правца, од местото на живеењето до Кавадарци по 
0,50 динари. 

Ако одборникот, член на совет или комисија 
за идење на седница на Собранието или негов 
совет или комисија не го користи превозното сред-
ство на јавниот сообраќај кое сообраќа на рела-
цијата од местото на неговото живеење до Кава-
дарци, а користи друго превозно средство или оди 
пеш, тој има право на надоместок за превоз во 
висина како патувањето да е извршено со пре-
возно средство на јавниот сообраќај — со одредена 
тарифа. 

Член 4 
Одборниците и членовите на совети и комисии 

што се во работен однос имаат право на надоместок 
на изгубената заработка под услов ако за денот 
кога се на седница на Собранието, негов совет или 
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комисија работната организација не им исплатува 
или им закинува од заработувачката. Висината на 
надоместокот за изгубена заработка за еден ден из-
несува просечен личен доход по еден ден остварен 
во претходниот месец од месецот во кој е извршена 
работата од членот 1 на оваа одлука. 

Надоместокот за изгубена заработка се испла-
тува само врз основа на презентирана потврда ко-
ја ја издава работната организација и во која мора 
да е наведено: името и презимето на одборникот 
односно членот на совет или комисија на Собра-
нието; датата кога тој отсуствувал од работната 
организација за целите од членот 1 на оваа одлука; 
колку му се закинува од заработувачката и виси-
ната на остварениот просечен личен доход по еден 
ден во претходниот месец. 

Одборниците и членовите на совети и комисии 
кои не се во работен однос (земјоделци, занаетчии, 
пензионери и домаќинка) имаат право на надомес-
ток за изгубена заработка во висина од 30 динари 
за еден ден. 

Одборниците и членовите на совети и комисии 
кои остваруваат право на дневни трошоци, надо-
местокот за изгубена заработка им се исплатува за 
онолку дена за колку што имаат право на дневни 
трошоци според член 5 од оваа одлука. 

Член 5 
Право на дневни трошоци немаат одборниците 

и членовите на совети и комисии на Собранието 
чие место на живеење е во Кавадарци со населби-
те Ваташа и Глишиќ. 

Одборниците и членовите на совети и комисии 
на Собранието чие место на живеење е село Га-
лиште за една седница имаат право на три днев-
ници, за оние чие место на живеење е с. Рожден, 
Радња, Клиново и Мрежичко за една седница имаат 
право на две дневници. Сите одборници и членови-
те на совети и комисии чие место на живеење е 
надвор од населените места споменати во ставот 
еден и два на овој член имаат право на дневни 
трошоци за една седница една дневница. 

Една седница на Собранието, совет или коми-
сија се смета заседание извршено во еден ден. 

Ако седницата на Собранието, совет или ко-
мисија продолжи и на народниот ден, во тој случај 
членовите на тој орган имаат право на уште по 
една дневница. 

Член 6 
Дневните трошоци (дневниците) изнесуваат: 
1. за одборниците и членовите на комисиите 

и советите чие место на живеење е оддалечено од 
Кавадарци до 10 км. во еден правец 20 динари за 
еден ден; 

2. за одборниците и членовите на совети и 
комисии чие место на живеење е оддалечено од 
Кавадарци преку 10 км. во еден правец 30 динари 
за еден ден. 

Член 7 
Дневните трошоци на претседателот и потпрет-

седателот на Општинското собрание изнесуваат: 
1. за подрачјето на општината, во места одда-

лечени над 10 км. 50 нови динари за еден ден; 
2. надвор од подрачјето на општината, а во 

границите на СРМ, 50 нови динари за еден ден, и 
3. надвор од границите на СРМ, во границите 

на СФРЈ, 80 нови динари за еден ден. 

Член 8 
На претседателот и потпретседателот на Оп-

штинското собрание кога се на службен пат им 
припаѓа цела дневница за секој 24 часа проведени 
на службен пат, како и за остатокот на времето 
подолго од 12 часа. За остатокот на времето од 8 
до 12 часа проведено на службен пат им припаѓа 
половина дневница. Со исклучок, половина днев-
ница им припаѓа и за остатокот1 на времето преку 

6 часа ако тој остаток е проведен ноќно време. Ка-
ко патување ноќе се смета патувањето извршено од 
22 до 6 часот. 

Цела дневница им припаѓа и кога службеното 
патување трае помалку од 24 часа, а повеќе од 12 
часа, а половина кога службеното патување трае 
помалку од 12, а повеќе од 8 часа. 

АКО патувањето трае помалку од 24 часа, а 
повеќе од 12 часа, а за тоа време не е користено 
преноќиште дневницата се намалува за 30%. Днев-
ницата не се намалува ако службеното патување 
е извршено во поголемиот дел од ноќта. 

Член 9 
Одборник, член на совет или комисија испра-

тен на службен пат да врши работи во името на 
органот во кој членува има право на патни и днев-
ни трошоци по член 7 и право на надоместок за 
изгубена заработка по член 4 од оваа одлука. 

Член 10 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

стануваат да се применуваат: Одлуката за накнада 
на патни и дневни трошкови и изгубена заработка 
на одборниците, членови на комисии и советите 
број 01-3074 од 6 мај 1965 година, објавена во 
„Службен гласник на општината Кавадарци" бр. 
2/65, Одлуката за измена и дополнување на Од-
луката за накнада на патни и дневни трошоци и 
изгубена заработка на одборниците, членови на ко-
мисиите и советите на Собранието на општината 
Кавадарци број 01-4409 од 23 јуни 1966 година и 
Одлуката за измени и дополнување на Одлуката 
за накнада на патни и дневни трошкови и изгу-
бена заработка на одборници^, членовите на ко-
мисии и совети на Собранието на општината Кава-
дарци број 01-4108 од 5 јули 1968 година („Служ-
бен весник на С Р М " бр. 26/68). 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Б р . 01 -5985 
24.Х.1969 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, с. р. 

OiAacen дел 
РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 551, 
страна 251, книга Ш е запишано следното: На до-
сегашните потписници на Здравствениот дом — 
Македонски Брод, д-р Богољуб Андоновски, ди-
ректор и Чедомир Стојаноски, помошник дирек-
тор, им престанува правото за потпишување, би-
дејќи се разрешени од должност. 

За директор на Здравствениот дом — Македон-
ски Брод е назначен д-р Богомир Петрески, КОЈ 
установата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, со стариот 
регистриран потписник Лазески Драгомир, шеф на 
сметководството, сметано од 23. V. 1969 година. 

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

бр. 57 д 28. VIII. 1969 година. (946) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 209, стра-
на 1059, книга I е запишано следното: На досе-
гашниот директор Ципушев д-р Борис, на Специ-
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јадната болница за ТБЦ — село Лешок, му пре-
станува правото за потпишување, бидејќи е разре-
шен од должност. 

За в. д. директор на Специјалната болница за 
ТБЦ — село Лешок е назначен д-р Горче Јованов-
ски, кој болницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со 
стариот регистриран потписник Кировски Досто, 
шеф на сметководството, сметано од 16. V. 1969 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 52 од 30. УП. 1969 година. (949) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 433, 
страна 610, книга П е запишано следното: Името 
на Домот за народно здравје „Кале" — Скопје, со-
гласно со одлуката на Советот на работната заед-
ница од одржаната седница на 20. УЛ. 1967 година 
се менува и гласи: Здравствен дом „Кале" — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 47 од 13. V. 1969 година. (620) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 117, 
страна 690, книга I е запишано следното: Дејноста 
на Природно-математичкиот факултет во Скопје 
е: да подготвува стручњаци со виша, висока и 
Највисока подготовка по природните и математич-
ките науки; да ги воведува студентите во методите 
на стручната и научната работа; да ги воспитува 
студентите како совесни граѓани на социјалистич-
ката заедница; да се грижи за подготвување и 
натамошно усовршувале на научен и наставен 
подмладок; Да ја организира и изведува научната 
работа, 60 својата работа и соработка со научните, 
стопански, културните и другите општествени ус-
танови и организации во земјата, како и со меѓу-
себната соработка, да ја унапредува науката и на-
ставата и да го помага стопанскиот, културниот и 
општествениот развиток на земјата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 58 од 5. VI. 1969 година. (737) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 623, 
страна 605, книга Ш е запишан под назив: Хемиски 
училишен центар „Марија Кири Склодовска" — 
Скопје. Предмер на работењето на Хемискиот учи-
лишен центар е воспитување и образование на 
стручни кадри од хемиска насока за потребите на 
стопанството како и продлабочување на знаењата 
од природните и општествените науки и општото 
техничко образование на учениците. 

Хемискиот училишен центар е основан од Со-
бранието на град Скопје, со решение бр. 25561/1 од 
18. IX. 1969 година. 

Центарот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Трајковски Кирил, , в . д. директор, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 107 од 29. IX. 1969 година. (1229) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 624, 
страна 609, книга Ш е запишано под назив: Ос-
новно училишта „Зуфер Мусич" — Тетово. Пред-
мет на работењето на училиштето е здобивање со 
основно образование и воспитувања на децата од 
?—15 годишна возраст. 

Училиштето е основано од Собранието на оп-
штината Тетово, со решението бр. 06-3309 од 18. 
VII. 1969 Година. 

Училиштето ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Осман Имери, в. д. директор, во грани-
циве на овластувањето. 

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

бр, 100 од 30. XX. 1969 година. ' (1230) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 322, страна 1593, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Комерцијалната банка во Тетово, би-
дејќи се присоединува кон Комерцијално-инвести-
ционата бонка во Скопје, како Филијала во Тето-
во, со одлуката на Комерцијалната банка во Те-
тово и одлуката на извршниот одбор на Комерци-
јално-инвестиционата банка во Скопје од ХХШ-та 
редовна седница, одржана на 16. I. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 141 од 13. Ш. 1969 година. (730) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 153, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот" на претпријатијата 
и дуќаните Погонот за стопанисување со шумите, 
со седиште во Кичево на Шумско-индустрискиот 
комбинат „Копачка" — Кичево, согласно со одлу-
ката на работничкиот совет од одржаната седница 
на 14. V. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 516 од 30. VI. 1969 година. (754) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 153, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Службата за работничко-службеничко 
снабдување, со седиште во Кичево на Шумско-ин-
дустрискиот комбинат „Копачка" -— Кичево, согла-
сно со одлуката на работничкиот совет од одр-
жаната седница на 14. V. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 517 од 30. VI. 1969 година. (755) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 117, страна 711, книга П е запишано след-
ното: Дејноста на Трговското претпријатие на мало 
за промет со книжарски материјали и кожна га-
лантерија „Култура" — Кавадарци, согласно со од-
луката на работниот колектив од одржаната сед-
ница на 9. V. 1969 година, се проширува и со: про-
дажба на таксени, судски и поштенски марки како 
и школски и канцелариски материјал и прибор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 648 од 28. V. 1969 година. (756) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 159, страна 415, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата во Титов Велес, 
на ул. „Маршал Тито" бр. 29 на „Вартекс" — ва-
раждинска текстилна индустрија — Вараждин, се 
проширува и со: продажба на сопствени производи 
и производи на други производители и тоа со про-
дажба на текстил, куса и плетена стока, конфек-
ција и крзнена стока, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Вараждинската текстилна ин-
дустрија „Вартекс" — Вараждин од одржаната сед-
ница на 5. Ш. 1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1033/68 од 27. III. 1969 година. (721) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
страна 209, книга П е запишано следното: Дејноста 
на Трговското претпријатие за колонијално-прех-
ранбени стоки на мало и големо „Деликатес" — Те-
тово, согласно со одлуката број 02-5303/1 од 13. XI. 
1968 година на работничкиот совет се проширува и 
со: промет со земјоделски производи, сите видови 
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индустриски стоки, вештачки ѓубрива, намештај 
како и производи од пластика, текстил, производи 
од кожа и гума, и бои и лакови. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1156/68 од 9. V. 1969 година. (722) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 756, страна 367, книга Ш е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Занаетчиско-молеро-фарбарската за-
друга „Украс" - Скопје, бидејќи со одлуката бр. 
567 од 30. XI. 1968 година на задружниот совет пре-
расна во претпријатие под, назив: Занаетчиско мо-
леро-фарбарско претпријатие „Украс" — Скопје, 
ул. „229" бр. 2в, во монтажната барака до технич-
кото училиште. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 291 од 21. V. 1969 година. (758) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата "и дуќаните, 
рег. бр. 1029, страна 101, книга V е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните „Искра" — претпријатие за откуп и 
продажба на моторни возила, земјоделско-градежни 
машини и посредување во прометот на стока -
Скопје, бидејќи се присоединува кон „Монтер" — 
претпријатие за монтажа и промет — Струмица 
како Трговски погон во Скопје, со одлуката бр. 
01-88 од 3. V. 1969 година на работничкиот совет 
на „Монтер" — Струмица и одлуката од 26. IV. 
1969 година на советот на Работната заедница на 
„Искра" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 515 од 12. VI 1969 година. (759) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 923, страна 681, книга IV е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието на поштенскиот, 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај — Скопје, 
согласно со одлуката на работничкиот совет од 
одржаната седница на 12. V. 1969 година се проши-
рува и со: 

1. Изработување инвестициона програма и ин-
вестиционо-техничка документација за изградба на 
инвестициони објекти за свои потреби и за потре-
бите на други правни лица. 

2. Врши монтажа на ТТ уреди и градба на но-
ви месни и меѓумесни тт мрежи за свои потреби 
и за потребите на други правни лица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 456 од 17. VI. 1969 година. (760) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1194, страна 1017, книга V е запишано 
следното: Претставништвото во Скопје, на ул. „27 
март" бр. 14 на „Автотехна" — застапништво на 
странски фирми — Љубљана, се преселува во 
Скопје од ул. „27 март,, бр. 14, на ул. „719" бр. 25, 
населба Кисела Вода — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 881/68 од 30. VI. 1969 година. (763) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 176, страна 1523, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот потписник в. д. директорот 
Лазо Јовановски, на Трговското претпријатие на 
где^доо и мало, за отпадоци тежински промет со 

видови фелерични стоки и комисион — Тето-
во ,му престанува правното за потпишување, бидеј-
ќи е разрешен од должност. 

За директор на споменатото претпријатие е на-
значен Христов Страхилов Ванчо, кој претприја-
тието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето со "стариот реги-
стриран потписник Александар Спировски, комер-
цијален директор, сметано од 16. V. 1969 година. 

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

бр. 440 од 27. VI. 1969 година. (765) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
7. V. 1969 година, рег. бр. 64/55, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Земјоделската 
задруга „Топлица" с. Слоештица, уште со продажба 
на печена вар во прометот на мало.' 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од задружниот совет на Земјоделската задру-
га „Топлица" с. Слоештица од 15. Ш. 1969 г. и ре-
шението бр. 08-751/1 од 29. IV. 1969 г. на Одделе-
нието за стопанство и финансии на Собранието на 
општината Демир Хисар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 178/69. (801) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува, 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. VI. 1969 година, рег. бр. 8/60, книга I е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Дрво-
делското метал еко занаетчиско претпријатие „Един-
ство", под присилна управа, од Крушево, уште со: 
продажба на своите производи, продажба на наме-
штај од други производители, градежен материјал 
(тесана граѓа, обла граѓа, цигли, цемент и слично), 
водоинсталатерски материјал, сите видови оков, 
бои, лакови, сурово железо и други материјали ЦЈТО 
се користат во дрвната индустрија и градежни-
штвото како и електро-инсталатерски материјал. 

Оваа промена е извршена ,врз основа на одлу-
ката од принудниот управи! ел на Дрводелско-ме-
талско занаетчиското претпријатие „Единство" — 
Крушево од 13. VI. 1969 година и уверението бр. 
10-126 од 16. VI. 1969 година на санитарниот, па-
зарниот и трудовиот инспектор на Собранието на 
општината Крушево. ' 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 254/69. (802) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските" организации, на 
12. VI. 1969 година, рег. бр. 32/55, книга' Ш е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Јордан Маленко, директор на 
Занаетчиската задруга „Илинден" од Охрид. 

Се овластува Борис Тасески, директор, да ја 
потпишува задругата. : ' 

Од Окружниот стопански суд во Батола, Фи. 
бр. 242/69. (812) 

Окружниот стопански, суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. VI. 1969 година, рег. бр. 5/57, книга JV е, запи-
шано следното:. Досегашниот раководител на Про-
давницата за намештај „Треска" број 1, во Ресен, 
на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" 
од Скопје — Стојановиќ Горѓи се менува, на не-
гово место за раководител е поставена Тдзија Ка-
терина. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 230/69. (813) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1290, страна 69, книга VI е запишано под 
фирма: — претпријатие за промет со инду-
стриска и техничка стока — Дубровник - Сто-
вариште до Скопје, ул. „ЈНА" бр. 60. Предмет на 
работењето ш ^швариштето е промет на авто-
делови и грда. 
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Стовариштето е основано од работничкиот со-
вет на „СРЃ" — претпријатие за промет со инду-

,стриска' и. техничка стока — Дубровник,- со одлу-
, ката од 10. I. 1969 година. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Манушев Атанас, раководител, во гра-
ниците^ на овластувањето. 

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

120 од 21. V. 1969 година. (642) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
,дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1291, страна 71, книга VI е запишана под 
фирма: Претпријатие за производство на растени-
ја, проектирање и изградба на зелена површина 
„Парк" — Врањска Бања — Продавница број 10 

,во Скопје, ул. „Моша Пијаде" бб. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на сечено 
цвеќе и во саксии на мало. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Парк" — Браноска Бања, со 
одлуката бр. 416 од 14. XI. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Тасиќ Дра-
гољуб. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 573 од 20. ХП. 1968 година. (643) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 775„ страна 525, книга Ш е запишана под 
фирма: Услужна ед,иница за стопанисување со 
станбените простории при Претпријатието „Раде 
Кончар" — Загреб — Погон во Скопје, ул, „пат за 
село Лисиче, Предмет на работењето на погонот 
е обавување услуги на членовите на работната 
организација. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
Претпријатието „Раде Кончар" — Погон Скопје, со 
заклучок од одржаната седница на 28.VI. 1968 го-
дина. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат, во границите на овластувањето Ко-
руновски Љубомир, дипломиран инженер, дирек-
тор на погонот^ и.Димитар ^Трајков, пом. директор 
по" комерцијални финансиски прашања. 

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

бр. 177. од 13. V, 1 Ш година. (644) 

- Окружниот стопански суд во ^Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
,р^г. .3рл521, страна 1143,"книга''П,- е запишан под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Моша Пијаде" — Градско — Склад во Скопје, ул. 
,да)" - бр." i X -Предмет на работењето на ,погонот 

,е. продажба на градежни материјали и слично. 
' Складот е 'основан од работничкиот "совет на 

4Трговското "гфе-тпријатие -,Моша Пијад,е" - Град-
ско. со одлуката^ ОД одржаната седница на 12. IV. 
1969 година. ' " ; - . ^ 
У Раководител ;на u погонот е Илија Стојанов.. 

Складот ќе" го потпишува; Задолжува и раздол-
жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. - " ' ^ " 
- Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 428 од 13. V. 1969 година. (645) 

,Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 35, страна 377, книга П е запишана под 
фирма: . Земјоделска задруга „Поток" село Глу-
мово ' Продавница во Скопје, ул. „761" . број 6. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на овошје и зеленчук. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Поток" од село Глу-
мово, со одлуката бр. 1616 од 24. ХП. 1968 год,ина. 

Раководител на погонот е Игњатовски Митко. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 336 од 16. V. 1969 година. . (646) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 270, страна 781, книга I е запишано под 
фирма: Занаетчиско претпријатие „Јадран" — Не-
готино Вардар — Претставништво во Скопје, ул. 
„192" бб. Предмет на" работењето на стовариштето 
е посредување и промет со прехранбени стоки на 
големо. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Занаетчиското претпријатие „Јадран" — 
Неготино, со одлуката од одржаната седница на 
20. ХП. 1968 година. 

Раководител на претставништвото е Никола 
Ангелков. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 119 од 12. III. 1969 година. (648) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1286, страна 53, книга VI е запишано' под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Народна техника" —. Скопје, ,ул. „Стив Наумов" 
бр. 88. Предмет на работењето на претпријатието 
е купопродажба на предмети означени во номен-
клатура од областа на внатрешниот стоковен про-
мет и тоа: електротехнички материјали И прибор: 
железна и Метална стока, средства и Прибор; фо-
тографски и оптички апарати, инструменти и при-
бор; научни апарати и инструменти и прибор; ра-
дио-телевизори и прибор; спортски прибор за бро-
дарство, кајакарство и едриличарство; книги — 
стручна литература; антиквитети — уметнички де-
ла; предмети од уметнички занаети; разни Компле-
ти за опрема на работилници; - лаборатории каби-
нети за ширење на техничката, култура ; други сто-
ки (материјали) од дејноста најработната органи-
зација. - - \ 

Претпријатието, е основано од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и-мало 
„Балкан 'Инпекс" — Скопје, со одлуката бр 
0301/385 од 26. IV. 1969 година со издвојување на 
Самостојниот "погон за малопродажна 'мрежа „На-
родна техника" — Скопје, ул. „Партизанска", бр. 
16 во претпријатието'. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат-Факиќ ^ Мусо/в. д. д1ф4Ктср,:и 
Ангеловски Панче, шеф на-сметководството, "во 
границите на'овластувањето. 

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

бр. 397 од 27. V. 1969 година. (6^9) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 1297, книга V е запишана под 
фирма: „Интерпромет" трговско претпријатие 
за ,пролет со универзални стоки на големо и мало 
- Скопје — Продавница „Дијана" —,Скопје, ул 
;Д06" бр. 28. Предмет на работењето на продавни-
цата е прод,ажба, н^ мало, на сите видови модна 
галантерија и слично за широка потрошувачка. 

Продавницата е основана од работливиот со-
вет на „Интерпромет" Скопје . - г : -Деловница 
„Кале1' — Скопје, со одлуката, од одржаната сед-
ница на 15. X. 1968 година: ' 
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Раководител на продавницата е Петрова Елена. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1225/68 од 10. IV. 1969 година. (650) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 1297, книга V е запишана под 
фирма: „Интерпромет" — трговско претпријатие за 
промет со универзални стоки на големо и мало — 
Скопје — Продавница „Мини" — Скопје ул. 
„106" бр. 29. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба, на мало, на разни видови чорапи, 
машка, женска и детска галантерија, чадори, по-
замантерија и слични индустриски стоки за ши-
рока потрошувачка. 

Продавницата е основана со одлуката на работ-
ничкиот совет на „Интерпромет" — трговско прет-
пријатие за промет со индустриски стоки на големо 
и мало — Скопје, со одлуката од одржаната сед-
ница на 15. X. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Спировска 
Илинка. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 211 од 10. IV. 1969 година. (651) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 189, книга П е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Те-
тово — Продавница за месо во Тетово „Зелен па-
зар". Предмет на работењето на продавницата, е 
продажба на месо. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Те-
тово, со одлуката бр. 860 од 28. ХП. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Петревски 
Ненад. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 860/68 од 9. V. 1969 година. (652) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 255, книга П е запишана под 
фирма: Земјоделско"индустриски комбинат — Те-
тово - Продавница во Тетово „Зелен лазар". Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
месо и сувомесни производи. 

Продавницата е откована од работничкиот со-
вет на Земјоделско"индустрискиот комбинат — Те-
тово, со одлуката бр. 680 од 28. ХП. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Михајловска 
Младен. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 861/68 од 9. V. 1969 година. (653) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 255, книга П е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Те-
тово — Продавница во Село Сараќино. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
разни видови индустриско-прехранбени и други 
стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земј оделско-индустрискиот комбинат — Те-
тово, со одлуката бр. 680 од 28. ХП. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Трајчевски 
Ане. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 862/68 од 9. V. 1969 година. (654) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 209, книга П е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за колонија лно-
прехранбени стоки на мало и големо ,,Деликатес^' 
Тетово — Продавница број 44 во село Камењане. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Деликатес" — Тетово, со одлуката од одр-
жаната седница на 10. VI. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Ибраими Абе-
дин. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 806/68 од 9. V. 1969 година. (655) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 209, книга П е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за колонијално^ 
прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес" 
— Тетово — Продавница број 50 во Тетово, ул. 
,Детинска" бр. 47. Предмет на работењето на про-
давницата е вршење промет со кол ониј а л но-пре-
хранбени стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Деликатес" — Тетово, со одлуката од одр-
жаната седница на 15. X. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Османи Ра-
мадан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1254/68 од 9. V. 1969 година. (656) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 209, книга П е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за колонијално^ 
прехранбени стоки на мало и големо ,,Деликатес4' 
- Тетово - Продавница број 51 во село Врат-
ница. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со колониј ално-прехранбени стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Деликатес" Тетово, со од,луката од одр-
жаната седница на 15. X. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Петроски 
Петар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1256/68 од 9. V. 1969 година. (657) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на прегоријатиј ата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 209, книга П е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за колонијално^ 
прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес" 
— Тетово — Продавница број 52 во Тетово, населба 
„Тетекс" бб. Предмет на работењето на продавни-
цата е вршење промет со колонијално-прехранбени 
стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Деликатес н— Тетово, со одлуката од одржа-
ната седница на 19. X. 1968 година. 
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Раководител на продавницата е Новески Диме. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 96 од 9. V. 1969 година. (658) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 621, страна 20, книга VI е запишано под 
фирма: Земјоделско индустриски комбинат „Агро 
Скопје" — Скопје — Претставништво во Кавадар-
ци, ул. „Гуро Ѓаковиќ" бр. 23. Предмет на рабо-
тењето на претставништвото е трговија со граде-
жен материјал, колонијални, прехранбени и Зем-
јоделски производи. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Агро Скопје" — Скопје, со одлуката бр. 0202-1002 
од 29. IV. 1969 година. 

Раководител на претставништвото е Лазар Чу-
лев. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 386 од 30. VI. 1969 година. (743) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 621, страна 20, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Агро 
Скопје" — Скопје — Продавница во Демир Капија, 
Кавадарци. Предмет на работењето на продавни-
цата е промет, на мало, со колонијални стоки во 
оригинално пакување. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Агро 
Скопје" — Скопје, со одлуката од одржаната сед-
ница на 15. VI. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Данчо Ставров 
Коцев. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 366 од 30. VI. 1969 година. (744) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, рег. 
бр. 94̂  страна 923, книга V е запишана под фир-
ма: Трговско угостителско претпријатие на голе-
мо и мало „Снежана" — Горче Петров — Про-
давница во село Радуша, Скопско, Предмет на 
работењето на продавницата е малопродажба на 
разни стоки од широка потрошувачка. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие „Сне-
жана" — Горче Петров, со одлуката бр. 03-149 од 
13. Ш. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Мамутов Ваим. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 387/68 од 14. Ш. 1969 година. (745) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 94, страна 18, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско угостителско претпријатие на го-
лемо и мало „Снежана" — Ѓорче Петров — Про-
давница во село Грчец, Скопско. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на колони-
јални и прехранбени стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие 
^Снежана" - Горче Петров, со одлуката бр. 877 
ед 33. IV. 1969 година, 

Раководител на продавницата е Нуиш Аѓуша 
Ракип. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 427 од 25. VI. 1969 година. (746) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 94, страна 18, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Снежана" — Горче Петров — Продавница во се-
ло Бардовци, Скопско. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба, на мало, на прехран-
бени и индустриски стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет, со одлуката бр. 03-314 од 31. V. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Божиновска 
Трајко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фн. 
бр. 779/68 од 16. VI. 1969 година. (747) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани^, 
рег. бр. 524, страна 1167, книга П е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
за купопродажба и посредување „богданска Кот-
лина" — село Богданци — Продавница деловна 
единица за зеленчук и овошје во Скопје, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 3. Предмет на работењето На 
продавницава е продажба на зеленчук и дЅошј^. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Богданска Кот-
лина" — село Богданци, со одлуката од одржана-
та седница на 20. П. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Трајковски 
Трајко. 

Продавницата — деловната единица за зелен-
чук и овошје ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Трајковски Трајко, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 181 од 17. VI. 1969 година. (748) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани^, 
рег. бр. 958, страна ви, книга IV е занишана под 
фирма: Комунално претпријатие за пазари „СКОП-
СКИ пазар" — Скопје — Организација за здружен 
труд „Квантум" од Скопје со својство на прабћо 
лице, ул. „Белградска" бб. Предмет на работењето 
на организацијата е: да врши промет и посреду-
вање во прометот со селскостопански производи и 
јужно овошје, семенски материјали, вештачки ѓу-
брива, текстил и текстилна ,конфекција, сувомесни 
производи, индустриско-прехранбени производи, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, стари и нови 
моторни возила,, резервни делови и алати, жив до-
биток, 'добиточна храна и организира ноќевалишта. 

Организацијата е основана од работничкиот со-
ве тна Комуналното претпријатие „Скопски пазар" 
- Скопје, со одлуката бр. 01-345 од 23. IV. 1969 
година од одржаната седница на 27. I. 1969 година. 

Организацијава на здружен труд „Квантум" во 
Скопје со својство на правно лице ќе ја потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат Муарем Ибра-
им, директор на работната организација, и Тасевски 
Киро, директор на организацијата на здружен труд 
„Квантум", во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со два j^gjnca. 
Од Окружниот стопански суд в^усЈЅС^Јр ^Фи̂  

бр. 401 од 30. V, 1969 година. i ж ( 1 ф 
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Окружниот стопански, суд во Скопје објавува 
дека^. во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, е запишано под фирма: Претпријатие — сер-
вис за ^ обезбедување на имотот на работните ор-
ганизации, административно-технички и транс-
портни услуги „Ристо Ј а д р е в с к и " — Скопје, ул. 

во клубот на РСВР на СР Македонија -
игралиште Милиционер. Предмет на работењето на 
претпријатието е обезбедување имотот на работни-
те организации и административно-технички ус-
луги: а)- обработување на архивски материјал и 
срефгвање на документација, б) дактилографски 
услуги препишување, умножување и копирање, 
в) фото-услуги — снимање, копирале и умножу-
вање, г) 'изработка на фирми, реклами и други 
натписи, д) водење на деловни книги и обавување 
на сите останати административни работи на при-
ватни занаетчии и помали работни организации, 
е) продавање на таксени, судски и поштенски мар-
ки и други вредносници, ж) прибавување на пат-
ни, возачки и други исправи на граѓани и работни 
организации, како и обавување на останати адми-
нистративни работи во врска со исправите, з) да-
в а л е на инкасантни услуги на работни организа-
ции и транспортни услуги. 

Претпријатието е основано од управниот од-
бор на Здружението -на пензионираните работници 
од органите на внатрешни работи во СР Македо-
нија, со одлуката донесена на редовната седница 

,на 19.V.1969 година, 
- претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-

ваат м раздолжуваат Гиговски Благоја и Андонов-
ска Тоде, в. д. директор, во границите на овласту-
вањево. 
. . . Обврската пред- банката е со два потписа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 581 ,од 30. VI. JL969 година. , . . (750) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 838, страна 1029, книга III е запишана под 
-фирма: Претпријатие за уметничка изработка на 
аакит' од племенити метали „Рубин" — Скопје — 
Продавницата број 6 вб Тетово, ул. ,,Илинденска" бр. 
4г Предмет на работењето на продавницата е про-

на Накити ОД 'Племенити метали, неплеме-
ш т џ метали, украсни предмети/ сувенири, часов" 

-ници и 'други' украси. ? 
Продавницата^ е основана од работничкиот со-

шет на Претпријатието зб уметничка изработка на 
накити од племенити метали „Рубин" — Скопје, со 
одлуката бр. . 0202/22 од 6. VI. 1368 година. 

Раководител на продавницата е Николовски 
ЗдсДО. . - ' 
,; Продавницата ќе ја потпишува, задолжува ,и 

раздолжува - матичното претпријатие, во границите 
1 на, Овластувањето. 

Од /Окружниот . стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 696/68 од 23. VI. ,1969 година. (751) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека ^о 'регистарот на "претпријатијата и дуќаните, 

рег. бр. 361, страна 259, книга П е запишана под 
фирма: Фабрика за, кондури „фрушка Гора" — 

'Рума'-— 'Продавница во Теново, ул. „Тодор Ципо-
ски-Мерџан" бр. 4. Предмет на работењето на про-

давницата е продажба на v кондури и прибор за 
'одржување на кондури. 

Продавницата е обнована од работничкиот со-
вет на^ Фабриката за кондури „Фрушка Гора" -

Рума, со одлуката од одржаната седница на 15. Ш. 
1968 година. 

, Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Столески Костадин, раководител, во 
границите на овластувањето. 

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

Џ . 546 од 8.VIII.1968 годана. . (752) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 232, страна 95, книга П е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со ме-
шани индустриски стоки, на мало, и селскосто-
пански производи на мало и големо „Бистрица" 
село Теарце — Продавница број 19 во село Ко-
панце. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на разни индустриско-прехранбени про-
изводи во село Копанци. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Бистрица" село 
Теарце, со одлуката бр. 1187 од 6. X. 1967 год. 

Раководител на продавницата е Савески Лазар. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1003/67 од 16. VI. 1969 година. (753) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24. VI. 1969 година, рег. бр. 17/69, книга I е за-
пишано под фирма: Бифе во село Логоварди, на 
Фудбалскиот клуб „Пелагонија" од с. Логоварди, 
Битола. Предмет на работењето на бифето е оба-
вување на угостителска дејност. 

Бифето е основано од Фудбалскиот клуб „Пе-
лагонија" од с. Логоварди, со одлуката од 28. IV. 
1969 година и решението бр. 08-3406 од 24: VI. 1969 
година, на Трудовата инспекција на Собранието 
на општината Битола. 

Бифето ќе го потпишува Сребре Стојановски, 
раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 245/69. (773) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. VI. 1969 година, рег. бр. 64/55, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница за вар број 1 во 
Битола, ул. „Моша Пијаде" бр. 13, на Земјоделска-
та задруга ,,Топлица'4'од село Слоештица. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
печена вар. . „ 

Раководител на продавницата. ^ 'Андреевски 
Трајан. 4 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Топлица" - с. -Слоештица,' Со одлуката бр. 
35 од 20. Ш. 1969 година, на задружниот, совет и 
решението бр. 08-2359/1 од 10. IV. 1969 година на 
Пазарната инспекција на Собранието на општи-
ната Битола. ^ ' 

Продавницата ќе ја потпишува истото Лице 
што ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во' Битола, ^Фи. 
бр. 266/69. V 7 7 ' ' w w 

\ Окружниот стопански суд во битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. VI. 1969 година, рег. бр, 52/55, книга јЦеЗапи-
шана под фирма: Продавница „Нов , ж и в о т " , с . 
Пресил, Крушево, на. Трговското претпријатие, „Би-
гла" од Демир Хисар. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на секакви видови" ко-
лонијални стоки. .. - - -

Раководител на продавницат,а е Рамаданоѕ 
Изеир. . " , 'Ј 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бигла" од Демир Хисар, со одлуката бр. 
02-81/1 од 7. П. 1969 година нач работничкиот соает 
и уверението од пазарниот, санитарниот и трудо-
виот инспектор на Собранието на општината Кру-
шево. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го ,потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 244/69. - : ( Ш ) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. VI. 1969 година, рег. бр. 8/60, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Крушево, ул. 
„Маршал Тито" бр. 2, на Дрводелското металско , 
занаетчиско претпријатие „Единство" под присил-
на управа од Крушево. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на своите производи, 
продажба на намештај од други производители, 
градежен материјал (тесана граѓа, обла граѓа, циг-
ли, цемент и сл.), водоинсталатерски материјал, 
Сите видови на оков, бои, лакови, сурово желево 
и други материјали што се користат во дрвната 
индустрија и градежништвото, како и електро-ин-
сталатерски материјали. 

Раководител на продавницата е Илиоски 
Илија. 

Продавницата е основана од принудниот уп-
равник на Дрводелското занаетчиско претприја-
тие „Единство" од Крушево, со одлуката од 13. VI. 
1969 година и уверението на санитарниот, пазар-
ниот и трудовирт инспектор на Собранието на оп-
штината Крушево. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и претпријатието „Единство" — 
Крушево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 255/69. (776) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. VI. 1969 година, рег. бр. 114/55, книга Ш е запи-
шана под фирма: Продавница број 15 во Охрид, 
ул. „Бистрица" кај Чинар ЈП, на Трговското прет-
пријатие „Витамин" од Охрид. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е промет со оворЈЈе и зе-
ленчук, млеко, млечни производи, производи врз 
база на шеќер и какао, јужно овошје, јајца, без-
алкохолни, и алкохолни пијалоци, разни конзерви, 
брашно, ^ шеќер, сол, маснотии и тестенини. 

Раководител на продавницата е Ашим Ѓуладин. 
Продавницата е основана од Трговското прет-

пријатие „Витамин" од Охрид, со одлуката бр. 172 
од 23. V. 1^69 година на работничкиот совет и ре-
шението бр: 07-630 од 4. VI. 1969 година, на Одде-
лението за инспекциски. работи на Собранието на 
општината Охрид. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр.' 232/69. (777) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека bq регистарот на, стопанските организации, на 
30." VI. 1969 година,1 рег. бр. 114/55, книга Ш е запи-
шана ^под фирма: Продавница во Заедницата на 
одморалиштата „Андон Дуков" во Охрид, на Тргов-
ското претпријатие „Витамин" од Охрид. Предмер 
на работењето на продавницата е промет со овошје 

-и зеленчук, млечни производи,' производи врз ба-
за на шеќер и какао, јужно овошје, јајца, разни 
кшзерви, брашно, шеќер, сол. маснотии и тесте-
нини во оригинално пакување. 

Раководител на продавницата е Никола Ду-
коски. 

" Продавницата е основана оц Трговското прет-
пријатие „Витамин" од Охрид, со одлуката бр. 208 
од 27. VI. 1969 година, на работничкиот совет (за-
едницата) и решението на Одделението за инспек-
циски служби на Собранието на општината Охрид. 

Продавницата ќе ја потпишува 'истото лице 
,што го потпишува и претпријатието. 

^ Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 269/69. (778) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. VI. 1969 година, рег. бр. 14/69, книга П е запи-
шана под фирма: Продавница „Обуќа" во Охрид, 

ул.. „Моша Пијаде" бр. 37, на Трговското прет-
пријатие „Обуќа" од Београд. Предмет на работе-
њето на продавницата е промет со чевли и про-
изводи од гума, каучук и пластични маси. 

Раководител, на продавницата е Ќосески Тра-
јан. 

Продавницата е . основана од Трговското прет-
пријатие „Обуќар" од Београд, со одлуката на ра-
ботничкиот совет од 21. ХП. 1968 година и реше-
нието бр. 07-1397 од 17. П. 1969 година, на Одде-
лението за надзор и контрола на, Собранието на 
општината Охрид. . ^ , 

Продавницата ќе ја потпишува истото' лице 
што го потпикува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд вои Битола, Фи. 
бр. 252/69. . (779) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. VI. 1969 година, рег. бр. 98/55, книга Ш е запи-
шана под фирма: Продавница — земјоделска ап-
тека во Охрид, кај Градското пазариште; на 'Зем-
јоделското стопанство „Градинар" од Охрид. Пред-
мет на работењето^ на продавницата е продажба" на 
разни хемиски Средства, вештачки ѓубрива и разни 
земјоделски алати и поситни земјоделски машини. 

Раководител на продавницата е Шурбан Ана-
стасов Владо, земјоделски техничар. 

Продавницата — земјоделската аптека е осно-
вана од Земјоделското стопанство „Градинар" - Од 
Охрид, со одлуката бр. 01-389 од 16. VI. 19б9 го-
дина на работничкиот совет решението на 'Од-
делението за инспекциски служби на Собранието 
на општината Охрид. -- t 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и земјоделското стопанство. ч 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 247/69. N - . , , (780) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот. на. стопанските организации, на 
17. VI. 1969 година, рег. бр. 114/55, книга Ш е за-
пишана под фирма: Продавница број 6 ;во Охрид 
- месност „Свети Стефан", на Трговското'- прет-
пријатие „Витамин" од Охрид. Предмет на "рабо-
тењето на продавницата е промет со овошје к ,зе-
ленчук, производи врз база ,ца шеќер , и какао, 
јужно овошје, Јајца, алкохолни и- безалкохолен 
пијалоци и преработк-и од месо и зеленчук ' (кон-
зерви). . , .. ̂  , . ^ . 

Раководител на продавницата е Вишко ф . Та-
невски. , - . -

Продавницата е основана од Трговското ftpfe^ 
пријатие „Витамин" од ^ Охрид, со одлуката . фр. 
209 од 2. VI. 1969 година, на "работната заедница 
и решението на Одделението за инспекциска 
служби на Собранието" на "општината Охрид. f 

Продавницата ќе ја "потпишува истото даце 
што го потпишува и претпријатието. ^ ' 

Од Окружниот стопански суд во битола, 
бр. 251/69. , " '' (70) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот н,а стопанските организации, 
9. VI. 1969 година, рег, 6jb. 13/69, книга П . е зади-
шана под фирма: Ќебапчилница во село ^Пештани, 
на Трговското угостителско претпријатие „Снежа-
на" од Ѓорче Петровi Предмет на работењето на 
ќебапчилнИцата е обавување на угостителска деј-
ност — ќебапчилница и продажба на бело пе^и^о, 
слатки и млеко. 

Раководител на ќебапчилницата е Толевски 
Сандре. 

Продавницата е основана од Трговското угости-
телско претпријатие „Снежана" од Горче ПѕтрЅв, 
со одлуката бр. 758 од 8. IV. 1969 година, на ра-
ботничкиот совет и решението бр. 4557 од 6. VI; 
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1969 година, на Одделението за инспекциски служ-
би на Собранието на општината Охрид. 

кебапчилницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 234/69. (782) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на задругите, на 21. П. 1969 
година, страна 134, реден број 14 е запишано осно-
вањето на Продавница, со седиште во с. Зрновци, 
Кочанско. Продавницата ќе врши продажба на сите 
видови стоки од железарија, на сите видови сто-
ки — електрични и водоинсталатерски, на садови 
порцелан и емајлирани стоки, на гумени произ-
води, на радиоапарати, телевизори, транзистори и 
велосипеди. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Зрновка" од село Зрновци, Кочанско. 

Раководител на продавницата е Ване Влади-
миров Лазаров, кој не е овластен да ја потпишу-
ва. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените 
лица на задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 156 од 3. П. 1969 година на 
задружниот совет на задругата и записникот бр. 
03-7629/1 од 26. ХП. 1968 година на Санитарната 
инспекција на Собранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 6Т/69. (1023) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека So регистарот на задругите, на 17. П. 1969 
година страна 112, реден број 9 е запишано основа-
њето На Продавница, со седиште во село Бурил-
чево, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на прехран-
бен% колонијални и мешани стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Брегалница" од село Бурилчево, Кочан-
ска 

Раководител на продавницата е Илија Дивчов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на задругата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
р,егистарот, врз основа на одлуката бр. 504 од 31. 
УЛ. 1968 година на задружниот совет на задру-
гата и записникот бр. 03-4194/1 од 12. VI. 1968 
година на Санитарната инспекција на Собранието 
на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 68/69. (1024) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 27. Ш. 1969 
година, страна 73, реден број 5 е запишано: Про-
давницата со седиште во Струмица, ул. „Охрид-
ска", на Земјоделската задруга „Вардар" од с. 
Сачево, Струмичко, го променила своето седиште 
во с. Сачево. 

Промената на седиштето на Продавницата е 
зашилено во регистарот врз основа на барањето 

,бр. 138 од 29. IV. 1968 година, на директорот на 
задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 240/68. (1104) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 17. П. 1969 
грдана, страна 112, реден бр. 8 е запишано основа-
њево на Бифе, со седиште во с. Кучичино, Ко-
чанско. Бифето ќе врши услуги со алкохолни и 
безалкохолни пијалоци и мешани мезиња. 

Бифето е основано од 3 3 (СРЗ) „Брегалница f  

од село Бурилчево, Кочанско. 

Раководител на бифето е Санде Стоилов Кр-
стов, кој не е овластен да го претставува и пот-
пишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овласте-
ните лица на задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 504 од 31. Vn . 1968 година 
на задружниот совет на задругата и записникот 
бр. 03-3811/1 од 13. V. 1968 година на Санитарната 
инспекција на Собранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 36/69. (1021; 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 21. П. 1969 
година, страна 134, реден број 15 е запишано осно-
вањето на Бифе, со седиште во село Зрновци, Ко-
чанско. Бифето ќе врши продажба на сите ви-
дови алкохолни и безалкохолни пијалоци, на кон-
зерви (риба и месни доручоци), на сите видови 
цигари и кибрит и на шеќерни производи. 

Бифето е основано од Земјоделската задруга 
„Зрновка" од село Зрновци, Кочанско. 

Раководител на бифето е Димитар Алексов 
Арсов, кој не е овластен да го потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 158 од 3. П. 1969 година на 
задружниот совет на задругата и записникот бр. 
03-7629/1 од 26. ХП. 1968 година на Санитарната 
инспекција на Собранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 66/69. (1022) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 7. Ш. 1969 
година, страна 109, реден број 3 е запишано осно-
вањето на Погон циглана, со седиште во село Иње-
во, Радовишко. 

Погонот ќе работи со самостојна пресметка и 
ќе врши обработка на цигли. 

Погонот е основан од Земјоделската задруга 
„Бобовец" од с. Ињево, Радовишко и ќе работи 
во составот на истата. . r;; V 

За директор на ,погонот е именуван Симеон 
Коцев. 

Впишувањето на пдЈрнот е извршено во реги-
старот, врз основа на одлуката бр. 43 од 24. П. 1969 
година на присилниот управник на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 86/69. (1035) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 18. П. 1969 
година, страна 114, реден број 5 е запишано осно-
вањето на Продавница, со седиште во село Едно-
куќево, Струмичко. 

Продавницата ќе врши продажба на колони-
јални стоки, на мало. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Бело злато" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Панде Џа-
тев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на за^ 
другата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 30 од 13. 
П. 1969 Година на задружниот совет на задругата 
и уверението бр. 10-332 од 13. П. 1969 година на 
Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 63/68. (1043) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 18 П. 1969 
година, страна 137, реден број 23 е запишано осно-
вањето на Продавница, со седиште во село Суши-
ца, Струмичко. 
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Продавницата ќе врши продажба на трговски 
стоки — колонијал, електрични уреди, текстилни 
стоки, железарија и месни производи, како во пре-
работка, така и сурово и др. 

Раководител на продавницата е Горѓи Марков, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на задру-
гата — основачот: 33 „Единство" од село Ново 
Село, Струмичко. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 01-134 од 
8. П. 1969 година на управниот одбор на задругата 
и записникот бр. 12-6518/2 од 28. I. 19'69 година. ' 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 61/69. (1044) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 27. П. 1969 
година, страна 123, реден број 9 е запишано осно-
вањето на Продавница број 3, со седиште во село 
Нова Маала, Струмичко. 

Продавницата ќе врши продажба на колони-
јални и други трговски стоки, на мало. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Благој Мучето" од село Просениково, Стру-
мичко. 

Раководител на продавницата е Гоце Иванов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на задру-
гата. Продавницата е преотстапена на задругата од 
Трговското претпријатие „Гранап" од Струмица. 

Продавницата е запишана во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 21 од 6. П. 1969 година 
на работничкиот совет на задругата и одлуката на 
работничкиот совет на Трговското претпријатие 
„Гранап" — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
^р. 71/69. (1047) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, на 18. П. 1969 
година, страна 135, реден број 6 е запишано осно-
вањето на Мешовита — колонијална продавница, 
со седиште во Струмица ул. „Гоце Делчев" бр. 7. 

Продавницата ќе врши продажба на сите ко-
лонијални стоки, прехранбени артикли, овошје, зе-
ленчук, алкохолни пијалоци, на големо и мало, 
парфимериски и галантериска стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Извор" од село Свидовица, Струмичко. 

Раководител на продавницата е Трајко Ѓорѓиев 
Митрев, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
задругата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 59 од 5. II 
1969 година на задружниот совет на задругата и 
уверението бр. 10-230 од 4. П. 1969 година на Са-
нитарната инспекција на Собранието на општината 
Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 42/69. (1048) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 7. П. 1969 го-
дина, страна 114, реден број 4 е запишано осно-
вањето на Продавница, со седиште во село Ро-
бово, Струмичко. 

Продавницата ќе врши продажба на колони-
јални стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Бело злато" од село Еднокуќево, Стру-
мичко. 

Раководител на продавницата е Јордан Г. Јан-
ков кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на за-
другата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 20 од 7. П. 
1MB година на задружниот совет на задругата и 

уверението бр. 10-147 од 4. П. 1969 година на Са-
нитарната инспекција на Собранието на огјефги-
ната Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 40/69. W49) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 25. ПЃ. 1969 
година, страна 124, реден број 13 е запишано^ ос-
новањето на Угостителски дуќан „Горко Топче1, со 
седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито". 

Дуќанот ќе врши продажба на мало, на алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга 
„Кукла" од с. Куклиш, Струмичко. 

Раководител на дуќанот е Петар Терезиев, кој 
не е овластен да го потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на задругата. 

Впишувањето на Продавницата е извршено во -
регистарот, врз основа на одлуката бр. 45 од 24. 
П. 1969 година на задружниот совет на зѕЅдоуѓата 
и уверението бр. 10-188 од 21. П. 1969 година на 
Санитарната инспекција на Собранието на општи-
ната Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 84/69. (1052) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 26. Ш. 1969 
година, страна 105, реден број 2 е запишано ос-
новањето на Продавница, со седиште во Струмица, 
ул. „Маршал Тито" бр. 36. 

Продавницата ќе врши продажба на гбтови 
шивачки производи и трикотажна стока. 

Продавницата е основана од Задругата за ши-
вачки услуги и промет „Единство" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Стојна Јанева, 
која не е овластена да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на за-
другата. 

Впишувањето на Продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 41 од 11. 
XI. 1968 година на работничкиот совет на ^ д р у -
гата и уверението бр. 12-22/474 од.7. XI, 196Ѕ го-
дина на Санитарната инспекција на Собранието 
на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип,: Фи. 
бр. 119/69. (1053) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 101, стра-
на 505, книга I е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Липковско Езеро" село Липкoвb — 
Продавница број 5 во Куманово, ул. ^,Киро Фетак" 
бр. 66. Предмет на работењето на продавницава 
е продажба на индустриско-прехранбени произ-
води и предмети за куќни потреби. 

Продавницата е основана од задружниот со-
вет на Земјоделската задруга „Липковско Взеј50л, 
село Липково, со одлуката од одржаната седница 
на 15. П. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Ивановиќ Дра-
гица. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите нд овласту-
вањето. 

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

бр. 1189/68 од 19. VIH. 1969 година. (1124) 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 
Загубените округ ли печат и штембил на Прет-

пријатието за утовар-растовар и транспорт „Слога4 

— Скопје се огласуваат за неважни. (7756)̂  
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи 

Воена книшка на име Мерсим Шерифовски, с. 
Грнчари, Ресен. (4742) 

Потврда бр. 899 за извршување заботехнички 
работи, издадена од здравствената станица при 
ЖТП — Скопје на име Никола Најдовски, ул. 
„Хр. Смирненски" бр. 36. Скопје. (7576) 

Патна, исправа бр. МА 026243, издадена од 
ОВР — пресен на име Мазлам Комина, ул. „11 ок-
томври" бр. 49, Ресен. (7616) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Петар Илиоски, ул. „Тр. Тарцан" бр. 41, 
Прилеп. (7633) 

Лична карта рег. бр. 722, серија ДА 056722, из-
дадена од ОВР — Виница на име Стојан Цветан 
Арсов, с. Црн Камен, Виница. (7639) 

Воена книшка издадена од КВО — Битола на 
име Рефат Демиров Пашоски, ул. „Стојан Санде-
в и " бр. 40, Кичево. (7644) 

Патна исправа бр. 021529, издадена од ОВР — 
Ресе,н на име Селаедин Зулфовски, с. Царев Двор, 
Ресен. (7651) 

. Пасош бр. 041650, издаден од СВР — Ресен 
на име Кире Наумовски, с. Дрмени, Ресен. (7654) 

Воена книшка на име Добре С. Илиевски, с. 
Росоман, Кавадарци. (7664) 

Воена книшка на име Лазар К. Илиев, ул. 
„Илинденска", Кавадарци. (7665) 

Воена книшка на име Насип Асановски, с 
Бузалково, Т. Велес. (7673) 

Пасош бр. 039578, издадена од ОВР — Гевге-
лија Ш име Горге Костаќев, ул. „Радован Кова-
чевиќ" бр. 4, Гевгелија. (7674) 

Свидетелства за завршени V и VI клас, изда-
дени од Гимназијата ,,Гоце Делчев" — Куманово 
на име Нада Глигоровска, ул. „11 ноември" бр. 30, 
Куманово. (7676) 

Воена книшка издадена од Командата на воен 
округ Битола на име Вебија Џаферов Бафти-
pockrC ул. ,,Ј. Сандански", бр. 5, Кичево. (7681) 

Воена книшка на име Михајло 3. Костоски, 
ул. „11 октомври" бр. 108, Кичево. (7682) 

Воена книшка на име Јоше Руперчин, ул. 
,,Васил Главинов" бр., 10, Струмица. (7685) 

Лична карта рег. бр. 5925, серија бр. ДА 061925, 
издадена од ОВР — Виница на име Иван Стојан 
Иванов, ул. „Н. Н. Борче" бр. 34, Виница. (7692) 

Лична карта, издадена од СВР — Битола на 
име Славко Макаловски, с. Црнобуки, Битола. (7693) 

Здравствена легитимација на име Славко Ма-
гловски, с. Црнобуки, Битола. (7694) 

Возачка дозвола категорија ,,В", издадена од 
ОВР — Битола на име Славко Магловски, с. 
Црнобуки, Битола. (7695) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Видан Ристов, Скопје. (4958) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Мица Ристова, Скопје. (4959) 

Свидетелство за I година, издадено од Еко-
номското училиште „Борис Кидрич" — Скопје на 
име Марија Јорева, Скопје. (4960) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Та-
се Алексов, Скопје. (4961) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Роска Василева, Скопје. (4962) 

Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 
Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје на име 
Борислав Тановски, Скопје. (4963) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зулфи Агушов, Скопје. (4964) 

Индекс бр. 9517, издаден од Економскиот фа-
култет —Скопје на име Кумрија Стаматова, Скоп-

Је. (4965) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Садија и Камбер Рамаданови, Скоп-
је. (4966) 

Здравствени легитимации на име Стево, Ратка, 
ѓорѓи, Жарко и Весела Николовски, Скопје. (4967) 

Свидетелство за завршена I година, издадено од 
Училиштето за санитарни техничари во Скопје 
на име Ружа Куцудовека, Скопје. (4968) 

Свидетелство за завршена Ш година, издадено 
од Училиштето за санитарни техничари и медицин-
ски лаборанти — Скопје на име Јаворка Стојчев-
ска, Скопје. (4969 

Воена книшка издадена од Воени отсек — 
Скопје на име Трифун Трифунов, Скопје. (4970) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Звезда Крстева, Скопје. (4971) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Митко Миревски, Скопје. (4972) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Симон Симоновски, Скопје., (4973) 

Свидетелство за завршена П-година ЕМУЦ — 
Скопје на име Перо Секуловски, Скопје. (4974) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Гани, Фета и Идриз Делија, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џеват Исмаилов, Скопје. (4976) 

Ученичка книшка за завршено П одделение, 
издадена од Осмолетката „Браќа Рибар" — Скопје 
на име Аднан Аметов, Скопје. (4977) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга на име Сабри Мурати, Скопје. (4978) 

Индекс бр. 1342/67, издаден од Вишата економ^ 
ско-комерцијална школа во Скопје на име Томи-
слав Џаконовски, Скопје. (4979) 

Свидетелство за завршена Ш година, издадено 
од Економското училиште „Борис Кидрич" —^Ско-
пје на име Иван Стаматов, Скопје. (4980) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зорица Дигитроска, Скопје. (4981) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славјанка Чикарова, Скопје. (4982) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Белгуза Абаз, Скопје. (4983) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јованче Ацевски, Скопје. (4984) 

Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 
Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје на име 
Тодор Пендаров, Скопје. (4985) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Данче Кекева, Скопје. (4986; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО ---
Скопје на име Бајрам Имери, Скопје. (4987) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Николовски, Скопје. (4988; 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Економското училиште „Борис Кидрич" — Скоп-
је на име ѓорѓи М. Поповски, Скопје. (4989) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драги Левајковски, Скопје. (4990) . 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Каплан Муча, Скопје. (4991) 

Здравствена легитимација издадена од 3СО — 
Скопје на име Миле Стефановски, Скопје. (4992) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Газанфер Шишко, Скопје. (4993) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Симоновски, Скопје. (4994) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емурла Бајрами, Скопје. (4995) 

Диплома за завршено Градежно средно тех-
ничко училиште во Скопје на име Теменушка Ди-
митрова, Скопје. (4996) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зенел Исмани, Скопје. (4997) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга на име Димитрије Бушиноски, с. Мешеи-
шта, Охрид. (4998) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Темелко Павлоски, Скопје. (4999) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Пробиштип на име Надица Маневска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Василев, Скопје. (5001) 

Здравствена Легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветан Петковски, Скопје. (5002) 

Дозвола бр. 1001/62, за држење и носење на 
оружје издадена од СВР — Скопје на име Бе-
љуљ А. Казим, Скопје. (5003) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фаик Демиров, Скопје.1 (5004; 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Фаик Демиров, Скопје. (5005) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Николов, Скопје. (5006) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Павловиќ, Скопје. (5007) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дилбера Џаферова, Скопје. (4008) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марјан Перчинковски, Скопје. (5009) 

Работна книшка рег. бр. 34583, издадена од 
Скопје на име Петар Љ. Тодоровски, Скопје. (5010) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Темелко И.' Стојановски, Скопје 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп Јададиќ, Скопје. (5012) 

Воена книшка ииздадена од Воен отсек — 
Сарајево на име Реџеп Јададиќ, Скопје. (5013) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Ј. Б. Тито" — Скопје на име Бла-
гоја Вељановски, Скопје (5014) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рада Ацева, Скопје. (5015) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гевгелија на име Тодор Узунов, Скопје. (5016) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Лесковац на име Горан Николиќ, Скопје. (5017) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мара Димитриевиќ, Скопје. (5018) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томче Стефковски, Скопје. (5019) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Павле и Надежда Ѓорѓиевски, 
Скопје. (5020) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Св. Никаде на име Танче Ивановски, Скопје. (5021/ 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветан Манојлов, Скопје. (5022) 

Диплома за квалификуван работник — елек-
тричар, издадена од ЕМУЗУС „Коце Металец" — 
— Скопје на име Цветан МанојлОв, Скопје. (5023) 

Свидетелство за завршена П година, издадено 
од Училишниот центар при Рудници и железара 
„Скопје" — Скопје на име Васил Р. Данев, Скопје. 

Свидетелство за завршена Ш година, издадено 
од Учителската школа „Зеф Љуш Марку" — Скопје 
на име Шеријан Ајредини, Скопје. (5025) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Македонка Атанасова, Скопје. (5026) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Шаип, Барја, Алија и Сабат Шери-
фови, Скопје. (5027) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милан В. Насев, Скопје. (5028) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Гимназијата „Раде Јовчевски Корчагин" — Скопје 
на име /орданчо Ристовски, Скопје. (5029) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Данаил Данаилов, Скопје. (5030) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иванка Ѓоргиева, Скопје. (5031) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сеат Реџепов, Скопје. (5032) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Сирма и Зоран Нешиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гулшен Рамадан Мамут, Скопје, 

Индекс бр. 6956, издаден од Правниот факул-
тет во Скопје на име Стојан Г. Алексов, Скопје. 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Горѓи Димитров" — Скопје1 на 
име Гоко Андроски, Скопје. (5036) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОЕ) — 
Скопје на име Дара Лутовац, Скопје. (6037) 

Свидетелство за завршено УШ одделени^, из-
дадено од Осмолетката „Даме Груев" — Скопје на 
име Елица Ангелова, Скопје. -(5038) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСр — 
Скопје еа име Фатима-Дедиќ, Скопје (5039) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бојан Димитров, Скопје. (5040) 

Свидетелства за завршена I и II година, изда-
дени од Гимназијата „Ј. Б. Тито" — Скопје на име 
Владимир Бошков, Скопје. (5041) 

Свидетелства за завршена I и II година, изда-
дени од Гимназијата „. Б. Тито" — Скопје на име 
Зоран Пакетчиев, Скопје. (5042) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иван Јанчевски, Скопје. (5043") 

Свидетелство за завршено, VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Христијан Тодоровски - -
Карпош" — с. М. Нагоричане на име Момчило Јо-
вановски, ул. „275" бр. 21, Скопје. (5044) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамис Мусли, Скопје (5045) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горги Синдилиев., Скопје. (5046) 

КОНКУРСИ 
Комисијата за засновање и престанок на ра-

ботен однос на Градскиот завод за здравствена за-
штита — Скопје на својот состанок одржан на 11.: 
XI. 1969 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место — здрав-
ствен статистичар 

УСЛОВИ: медицински техничар со завршено 
средно медицинско училиште, со работна практика' 
од две години на работа во здравствена статистика. 

Конкурсот трае петнаесет дена од објавувањето 
на истиот. 

Молбите со свидетелство за завршено средно 
медицинско училиште и работна книшка кзе подне-
суваат во архивата на Градскиот завод за Здрав-
ствена заштита — Скопје. 

ОД КОМИСИЈАТА ЗА ЗАСНОВАЊЕ 
НА РАБОТЕН ОДНОС 

Советот на Медицинскиот центар во Охрид 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У р , с 

за упатување лекари на специјализација 
по следните гранки на медицината и тоа 
1. Интерна медицина 2 лекари 
2. Гинекологија и акушерство 1 лекар 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени со Правилникот за специјализација на 
здравствените работници од I врста. ; 

Да се лекари на специјализација по односните 
гранки на медицината. 

Предимство имаат лекари — специјализанти кои 
се во работен однос со Медицинскиот центар -— 
Охрид. о 

Молбите таксирани со 0,50 н. д. таксени марки 
и потребните документи по чл. 2 од Правилник^, 
да се достават до Медицинскиот центар, во Охрид. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". : -

Од Советот на,. Медицинскиот центар 
- Охрид 
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Врз оснвќа на чл. 44 точка 10 од Законот за ви-
сокото школство на СРМ, Советот на Медицин-
скиот факултет на Универзитетот во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места на 
Медицинскиот факултет: 

I 

— еден вонреден професор по предметот ин-
терна медицина 

— еден вонреден професор по предметот хи-
рургија 

— еден вонреден професор по предметот не-
уропсихи јатри ј а 

— еден доцент по предметот патолошка физио-
логија 

— два асистента по предметот анатомија 
— еден асистент по предметот физиологија 
— два асистента по предметот ортопедија 
— еден асистент по предметот фтизиологија 
— еден асистент по предметот гинекологија и 

акушерство 
— еден асистент по предметот неуропсихија-

трија. 

И 

— двајца лекари на Институтот за патологија 
— еден лекар на Институтот за анатомија. 

III 

- - еден библиотекар 
Кандидатите под точка I што по прв пат кон-

курираат во наставничко звање треба да имаат до-
кторат на науки, односно хабилитација. 

Кандидатите под точка П треба да ги испол-
нуваат следните услови: 

1 завршен медицински факултет 
2. да имаат среден успех на студиите најмал-

ку 8. 
3. да не се постари од 32 години 
4. регулирана воена обврска — за мажи. 
Кандидатите под точка Ш треба да имаат ф и -

лозофски факутет — англиска група . 
Кандидатите треба да ги достават следните до-

кументи: 
1. молба таксирана со таксена марка од 1 ди-

нар 
2. биографија 
3. по еден примерок научни стручни трудови.. 
Молбите се поднесуваат до Секретаријатот на 

Медицинскиот факултет. 
Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ (1375) 

Советот на Филозофскиот факултет по Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за еден асистент при Катедрата за романска 
филологија 

Пријавите таксирани со 1 динар и останатата 
документи (со приложени научни и стручни 'тру-
дови) треба да се поднесат во архивата на Фи-
лозофскиот факултет во Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од објавувањето во 
весникот „Нова Македонија". 

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Конкурсната комисија при 
ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВНА ЗАШТИТА НА МАЈКИ 

И ДЕЦА - СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

За именување: 
1. Шеф на одделението за заштита на школ-

ски деца и младина. 
2. Шеф на диспанзерот за заштита на школски 

деца и младина. 
Услови: 
Под 1 — лекар специјалист педијатар 
Под 2 — лекар специјалист педијатар, или ле-

кар специјалист по школска медицина. 
Личниот доход според Правилникот за личните 

доходи на Заводот. 
Молбите таксирани со 0,50 динари и другите 

потребни документи се доставуваат до Заводот за 
здравна заштита на' мајки и деца — Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена, од денот на објавува-
њето. (1377) 
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