
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 11 декември 1967 
С к о п ј е 

Број 40 Год. ХХШ. 

Претплатата за 1967 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 1,60 
(160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

347. 

Врз основа на член 144 и 145 од Деловникот 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Републичкиот со-
бор одржана на 15 и 16 ноември 1967 година и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор одр-
жана на 17 ноември 1967 година, по предлог од 
претседателите на соборите, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР И СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВ-
СТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
ПРОБЛЕМИТЕ НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЈНИ 

ИНВАЛИДИ 

1. Се образува Заедничка комисија на Репуб-
личкиот собор и Социјално" здравствениот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија за проблемите на борците и воените војни ин-
валиди со задача: 

а) да ги проучува и следи проблемите на бор-
ците, воените војни инвалиди и семејствата на 
паднатите борци, а особено материјалната положба 
и здравствената заштита, како и станбените проб-
леми на овие категории; 

б) да му предлага на Републичкиот собор и 
на Социјално-здравствееиот собор на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија зако-
нодавни и други мерки заради обезбедување усло-
ви за остварување општествена заштита на овие 
категории и решавање на нивните проблеми. 

2. Комисијата има претседател и 6 членови 
од кои се: 

— 2 пратеници; 
— 2 члена на Извршниот совет; 
— 1 функционер на републичката управа; 
— 1 општествено-политички работник; и 
— 1 претставник на Републичкиот одбор на 

Сојузот на здруженијата на борците од НОВ за 
Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

348. 

Врз основа на член 146 и 147 од Деловникот 
на Собранието на СРМ, Собранието на СРМ, по 
предлог од Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, на седницата на Републичкиот со-
бор одржана на 15 и 16 ноември 1967 година и ма 
седницата на Социјално-здравствениот собор одр-
жана на 17 ноември 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ И СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕ 
НИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА 
ПРОБЛЕМИТЕ НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЈНИ 

ИНВАЛИДИ 

1. Во Заедничката комисија на Републичкиот 
и Социјално-здравствениот собор на Собранието на 
СРМ, за проблемите на борците и воените ш^ни 
инвалиди се избираат: 

а) за претседател: 
— Ќамуран Тахир, потпретседател на Извршни-

от совет; 
б) За членови: 
— Младен Павловски, член на Изв-ршниот со-

вет; 
— Димитар Гврасимовски, републички секре-

тар за народно здравје и социјална политика; 
— Милка Такева, претседател на Одборот за 

Социјално-здравствени прашања на Републитгкиот 
собор; 

— Васка Дуганова, претседател на Социјално-
здравствениот собор на Собранието на СРМ; 

— Борис Алексовски, потпретседател на Соју-
зот на здруженијата на борците од НОВ за Ма-
кедонија; 

— Лилјана Манева, потпретседател на Репуб-
личката конференција на ССРНМ. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

-СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 01-133 
18 ноември 1967 година 

Скопје 

Број 01-127 
18 ноември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Мите Хаци Василев, с.р 
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349. 
Врз основа на член 166 став 2 од Законот за 

високото школство на СРМ („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), по предлог од Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 15 и 16 
ноември 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат членовите на Универзитет-
скиот совет: 

а) Поради истечување на времето за кое се из-
брани: 

— Никола Адамов, директор на ЗИК — Скоп-
ско Поле; 

— Азем Зулфиќари, претседател на Републич-
ката конференција на ССРНМ; 

— Јонче Котевски, директор на Топилницата 
во изградба во Титов Велес; 

— Предраг Кушевски, секретар на Градски ко-
митет на СКМ — Скопје; 

— Младен Павловски, член на Извршниот со-
вет на Собранието на СРМ. 

в) Поради заминување од Скопје, Борис Пет-
ковски, член на ЦК на СКМ; 

ц) Поради презафатеност со други должности 
по свое барање, Бошко Станковски, секретар на Из-
вршниот комитет на ЦК на СКМ. 

2. За членови на Универзитетскиот совет на 
Универзитетот во Скопје се именуваат: 

— Ќамуран Тахир, потпретседател на Изврш-
ниот совет; 

— Нико Нича, потпретседател на Стопанската 
комора на Македонија; 

— Ванчо Близнаковски, член на Републичкиот 
совет на ССЈ за Македонија; 

— Урош Андреевски, член на Републичката 
конференција на ССРНМ; 

— Никола Петровски, помошник секретар во 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство; 

— Свето Прокопиев, — инженер во Градежното 
претпријатие „Бетон"; 

— Кадриу Тахир, — член на Републичката де-
легација во Соборот на народите на Сојузната скуп-
штина. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 01-131 
17 ноември 1967 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, с.р. 

350. 
Врз основа на член 34 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65), во врска со Амандманот II од Уставот 
на СР Македонија, по предлог од Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата, Собрани-
ето на СРМ, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 15 и 16 ноември 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА 
ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. Поради истечување на времето за кое се 
именувани, се' разрешуваат членовите на Репуб-
личката комисија за физичка култура: 

- ПЕТАР АЛЕКСОВСКИ, референт по физич-
ка култура при Градското собрание — Скопје; 

- ЃОРГИ ГОШЕВ, секретар на Градскиот ко-
митет на Сојузот на младината во Скопје; 

- ПАВЛЕ ИГНОВСКИ, републички пратеник; 
- Д-р ЈОВИЦА ЈОВАНОВСКИ, претседател 

на Секцијата за спортска медицина на Македон-
ското лекарско друштво; 

- РАДЕ ЈУРХАР, потпретседател на Сојузот 
за телесно воспитување „Партизан" на Македо-
нија; 

- СЛАВКО МАТЕВСКИ, директор на Репуб-
личкиот завод за физичка култура; 

- МИЛОВАН ТЕРЗИЌ, полковник во ЈНА; 
- САВО ЦВЕТКОВИЌ, директор на Репуб-

личкиот завод за унацредување на школството; 
- ПЕТАР ЏУНДЕВ, потпретседател на Оп-

штинското собрание Идадија; 
- ЧЕДО ШАРОВ СКИ, професор на училиш-

тето за физичка култура „Методи Митевски — 
Брицо" во Скопје; 

- ГИГО МИЛЕВСКИ, асистент на Економ-
скиот факултет во Скопје. 

2. За членови на Републичката комисија за 
физичка култура се именуваат: 

- ПАВЛЕ ИГНОВСКИ, републички пратеник; 

- Д-р НИКОЛА ХРИСТОВ, лекар во Соци-
јалистичката клиника „Букурешт" Скопје; 

- КЛИМЕ ЗАРОВ, инженер-архитект од 
Охрид; 

- Д-р ГИГО МИЛЕВСКИ, асистент на Еко-
номскиот факултет во Скопје; 

- РАДЕ ЈУРХАР, директор на Оредношкол-
скиот дом „Томе Стефановски — Сенич" — Скопје; 

- СЕРВЕТ САЛИУ, потпретседател на Собра-
нието во Тетово; 

- ОЏАКЛИСКИ МИЛОШ, член на ЦК на 
СММ; 

- ЗАРЕ ЛАЗАРЕВСКИ, лом. републички јавен 
обвинител; 

- АНДОН СИМОВСКИ, професор на Вишата 
школа за физичка култура; 

- ЖИВКО ТОДОРОВСКИ, републички пра-
теник; 

РИФАТ ВЕЛА, потсекретар во Републички-
от секретаријат за народно здравје и социјална 
политика; 

- ТОШО АТАНАСОВСКИ, полковник во 
ЈНА; 

- ЕТЕМ ОМЕРАГИЌ, наставник во училиш-
тето „Тефејус". 

3. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното донесување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 01-130 
17 ноември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

. . . . . на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, с.р. 
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351. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за 

учество на Социјалистичка Република Македонија 
во финансирањето на модернизацијата на патната 
мрежа („Службен весник на СРМ", бр. 24/66), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 28 декември 1966 година и на седницата на Сто-
панскиот собор одржана на 28 декември 1966 го-
дина, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
ПАТНАТА МРЕЖА ВО СРМ ВО ПЕРИОДОТ ОД 
1966—1970 ГОДИНА СО УЧЕСТВО НА СРЕДСТВА 

ОД РЕПУБЛИКАТА 

I. Патни правци 
Средствата на Републиката во износ од 180 

мил. динари, предвидени со Општествениот план за 
стопански развој на Социјалистичка Република 
Македонија во периодот 1966—1970 година, се на-
менуваат за учество во модернизацијата и рекон-
струкцијата на следните патни правци: 

1. Пат број 1-г, Куманово - Крива Паланка 
— државна граница и тоа на делот од Ранковци 
до Димов Ан во должина од околу 28 км. 

2. Пат број 1-д, Титов Велес — Штип — Ко-
чани — Делчево — државна граница и тоа на де-
лот од Штип до Делчево во должина од околу 
63 км. 

3. Пат број 20, Скопје — Тетово — Гостивар -
Кичево — Битола — државна граница и тоа на 
деловите од Сопотница до Кукуречани во должина 
од околу 36 км. и од Битола до државна граница 
во должина од околу 12 км. или вкупно 48 км. 

4. Пат број 505, Удово — Валандово — Стру-
мица — државна граница и тоа на делот од Валан-
дово до државна граница во должина од околу 
51 км. 

5. Пат број 510, Ново Село — Маврово — Де-
бар и тоа на делот од Ново Село до Косоврасти во 
должина од околу 51,5 км. 

6. Пат бр. 19, Градско — Прилеп — Битола — 
Охрид — Струга — Дебар — државна граница и 
тоа на делот од Струга до Селце во должина од 
околу 30,5 км. 

7. Пат бр. 502, Прилеп — Кичево — Извор — 
Бошков Мост и тоа на делот од Мажучиште до М. 
Брод во должина од околу 33 км. 

8. Пат број 513, Струга — државна граница, во 
должина од околу 12,6 км. 

9. Пат број 512, Охрид — Пештани — Св. Наум 
— државна граница и тоа на делот од Пештани до 
Св. Наум во должина од околу 19 км. 

10. Пат број 514, Ресен — Царина, во должина 
од околу 18 км. 

11. Пат број 515, Макази — Царев Двор во дол-
жина од околу 5 км. 

12. Пат број 516, Макази — Претор, во должина 
од околу 8,8 км. 

13. Пат број 508, Страцин — Кратово — Про-
биштип — Крупиште и тоа на делот од Страцин 
до Кратово во должина од околу 17 км. 

14. Поврзување на Берова со патот број 1-д. 
Изборот на патниот правец со кој ќе се поврзе Бе-
рово ќе се изврши врз основа на економско-тех-
ничка студија за избор на најповолна варијанта, 
што треба да ја изготви Собранието на општината 
Берово. Врз основа на ова, Собранието на СРМ ќе 
донесе одлука. 

Вкупно во овој период ќе се модернизираат 
425,4 км. 

II. Степен на модернизација и реконструкција 
Техничките елементи како и видот на модерен 

коловоз ќе бидат утврдени за секој патен правец 
со техничката документација изготвена од инвес-
титорот. 

При одредувањето на степенот на модернизаци-
јата и реконструкцијата, техничките елементи и ко-
ловозот, инвеститорот да се раководи од следното: 

1. Оптимално искористување на работите на по-
стојните патишта; 

2. Сегашното и идното сообраќајно оптерету-
вање на патиштата, 

3. Редот на патот и неговото место во основната 
патна мрежа на Републиката. 

Према степенот на модернизацијата и рекон-
струкцијата патните правци односно делниците 
што се предвидени да се градат се делат на три 
категории. 

Во првата категорија спаѓаат: 
Калиманци - Делчево, Ново Село — Маврово, 

Раброво — Костурино и Крива Река — Кратово. 
На ов-ие делници се предвидува напуштање на 

постојниот пат и изградба на нов пат со модерен 
коловоз. 

Во втората категорија спаѓаат: 
Ранковци — Димов Ан, Штип — Кочани — 

Истибања, Битола — државна граница, Костурино 
- Струмица, Маврово — Косоврасти, Струга — 
Селце и Струмица — државна граница. 

На овие делници се предвидува помала рекон-
струкција и модернизација на коловозот. 

Во третата категорија спаѓаат: 
Ресен — Царина, Макази — Царев Двор, Ма-

кази — Претор, Пештани — Св. Наум, Мажучиште 
- Македонски Брод, Струга — државна граница, 
Сопотница — Кукуречани и Страцин - Крива 
Река. 

На овие делници се предвидува само модерни-
зација на коловозот. 

Се овластува Републичкиот секретаријат за ин-
дустрија и трговија да донесе поблиски прописи 
за техничките елементи за модернизација и рекон-
струкција на предвидените патни правци. 

III. Динамика на вложуваше 
1. Републиката ќе учествува во финансирањето 

на патните правци предвидени во оваа програма 
со следните износи по години: 

1966 
1. Ранковци — Димов Ан 20,0 мил. динари 
2. Битола — државна граница 5,0 „ 

Вкупно: 
1967 

1. Штип — Кочани 
2. Струмица — државна граница 
3. Ново Село — Маврово 

1968 
1. Кочани — 
2. Валандово 
3. Ново Село 
4. Маврово -
5. Ресен — 
6. Макази — 
7. Макази -
8. Пештани 

Вкупно: 

Истибања 
— Струмица 
— Маврово 
- Косоврасти 
Царина 

Претор 
Царев Двор 
- Св. Наум 

Вкупно: 
1969 

1. Калиманци — Делчево 12,23 
10,33 2. Струга — Селце 
12,23 
10,33 

3. Маврово — Косоврасти 8,34 
4. Струга — Ќафасан 4,10 
5. Страцин — Кратово 4,00 

25,0 

17,4 мил. динари 
13,0 
4,6 

35,0 мил. динари 

4,25 мил. динари 
13,34 
2,34 
6,70 
4,40 
1,60 
1,29 
5,08 

39,00 мил. динари 

Вкупно: 
1970 

1. Калиманци — Делчево 
2. Сопотница — Кукуречани 
3. Мажучиште — Мак. Брод 
4. Поврзување на Берово 

Вкупно: 

39,00 мил. динари 

9,22 мил. динари 
10,06 
8,02 

14,70 

42,00 мил. динари 



Стр. 748 - Бр. 40 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ ii декември 196^ 

2. Средствата од став 1 кои не се потрошени 
во износот предвиден во односната година се пре-
несуваат во наредната година под исти услови и 
за иста намена. 

IV. Услови на финансирање 
1. Републиката ќе учествува во финансирање-

то на модернизацијата и реконструкцијата ако: 
— средствата се наменат за учество во финан-

сирањето на патните правци предвидени во оваа 
програма; 

— инвеститорот докаже дека се обезбедени ос-
танатите средства до полниот износ на чинењето 
на модернизацијата односно реконструкцијата за 
секој патен правец. 

Стопанската банка во Скопје ќе ги одобрува 
средствата од точка III на оваа програма откако ќе 
констатира дека се исполнети условите од став 1 
на оваа точка. 

2. Како доказ за обезбедени средства до пол-
ниот износ на чинењето на реконструкцијата однос-
но модернизацијата на секој патен правец инвести-
торот ќе приложи: 

Договор помеѓу заинтересираните органи и ор-
ганизации во кој ќе се регулираат меѓусебните об-
врски во финансирањето на патните правци и на-
чинот на покривањето на евентуалните пречеко-
рувања. 

Секој учесник во финансирањето треба да при-
ложи и доказ за обезбедени средства за исполнува-
њето на своите обврски по договорот. 

Инвеститорот во договорот треба да обезбеди 
учество на општинските собранија од најмалку 
12% од чинењето на секој патен правец кој про-
аѓа и ја поврзува територијата на општината. 

Ова учество за патните правци: Струга — Ќа-
фасан и Струмица — граница со HP Бугарија, делот 
од Ново Село до граница може да изнесува и по-
малку од 12%, но најмалку 6%. 

За патни правци што се градат според Програ-
мата на Републичкиот фонд за патишта за 1966 
година што е одобрена од Собранието на СРМ и 
се градат во текот на 1966 год. општините треба да 
го обезбедат договореното учество. 

3. Доколку одделни заинтересирани органи и 
организации кои учествуваат во финансирањето на 
патиштата имаат интерес да се изменат технички-
те елементи и правецот на трасата предв-идена во 
точките I и III од оваа Програма, а тоа претставу-
ва подобро техничко и економско решение, должни 
се да обезбедат и соодветни износи на средства за 
покривање на разликата во чинењето. 

4. Доколку за некои од патните правци пред-
видени во оваа програма не се поднесат докази за 
обезбедено учество од страна на инвеститорот, от-
паѓа учеството на Републиката за соодветниот па-
тен правец. 

Пренамената на тие средства ќе се изврши со 
измена и дополнение на оваа програма од страна 
на инвеститорот со претходна согласност на Со-
бранието на СРМ. 

5. Инвеститорот може да договара со изведу-
вачите и забрзување на динамиката на модерниза-
цијата односно реконструкцијата, доколку обезбе-
ди средства од други извори по пат на кредит. Во 
овој случај, средствата на Републиката можат да 
се употребат за враќање на тие средства до износот 
предвиден во точка III од оваа програма. Каматата 
на овие кредити паѓа на товар на инвеститорот. 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 138 
28 декември 1966 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
Златко Билјановски, с. р. 

352. 

Врз основа на точка 14 дел I од Програмата за 
модернизација и реконструкција на патната мрежа 
на СРМ во периодот од 1966—1970 година со учес-
тво на средства од Републиката, како и Економ-
ско-техничката студија за најпогодна варијанта 
подготвена од Собранието на општината Берово, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одржа-
на на 15 и 16 ноември 1967 година и на седницата 
на Стопанскиот собор одржана на 15 и 16 ноември 
1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПАТНИОТ ПРАВЕЦ ЗА 

ПОВРЗУВАЊЕ НА БЕРОВО СО ПАТОТ БРОЈ 1-д 

1. За поврзување на Берово со патот број 1-д 
Титов Велес — Штип — Кочани — Делчево — др-
жавна граница се определува патниот правец Бе-
рово — Виница — Оризари, по предлог од Собра-
нието на општината Берово. 

2. Во финансирањето изградбата на патот за 
поврзување на Берово со патот број 1-д по патниот 
правец од претходната' точка Републиката ќе учес-
твува само со износот што е утврден во Програмата 
за модернизација и реконструкција на патната мре-
жа во Социјалистичка Република Македонија во 
периодот од 1966—1970 година со учество на сред-
ства од Републиката, Републичкиот фонд за па-
тишта и претпријатието за јавни патишта „Маке-
донија-пат" во вкупен износ од 18,8 милиони ди-
нари. 

3. Правата и должностите на инвеститор за из-
градба на патот Берово — Виница — Оризари ќе 
ги врши Собранието на општината Берово. 

4. Патот ќе се гради според техничките елемен-
ти што ќе ги пропише Републичкиот секретар за 
индустрија и трговија. 

5. Патот ќе се изгради во срокот предвиден со 
Програмата за модернизација и реконструкција на 
патната мрежа во Социјалистичка Република Ма-
кедонија во периодот од 1966—1970 година со учес-
тво на средства од Републиката. 

6. Средствата до полниот износ на чинењето на 
патот ќе ги обезбеди Собранието на општината Бе-
рово, а Стопанската банка ќе ги одобрува средства-
та од точка 2 на оваа одлука, откако ќе констатира 
дека инвеститорот ги обезбедил средствата. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 111 
17 ноември 1967 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Мито Хаџи Василев, с. р. 
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353. 

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за 
финансирање на општествено-политичките заед-
ници во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/65 и 5/67), Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД РЕЗЕР-
ВНИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО ПОМОШ ЗА САНИ-
РАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ 

ВО ОПШТИНАТА ДЕБАР 
1. Од средствата на Резервниот фонд на Со-

цијалистичка Република Македонија се доделува 
на општината Дебар износ од 2,000.000 динари како 
помош за санирање на последиците од земјотресот 
од 30. XI. 1967 година. 

2. Средствата од претходната точка се доде-
луваат без обврска за враќање. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2807/1 
1. XII. 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

Се брише од регистарот на установите од рег. 
бр. 416, страна 542, книга II, Градежното техничко 
училиште „Здравко Цветковски" — Скопје, поради 
присоединување со Градежното училиште „Чеде 
Филиповски — Даме" за квалификувани работници 
од Скопје во Градежниот центар „Здравко Цвет-
ковски" — Скопје. 

Центарот е конституиран на 14. IX. 1967 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 29 од 29. IX. 1967 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите рег. бр. 508, стра-
на 71, книга III е запишано следното: Фирмата на 
Основното училиште „Вардар" село Вруток, Гости-
варско, согласно решението бр. 301 од 12. VII. 1967 
година на Советот на работната заедница на учи-
лиштето се менува и гласи: Основно училиште 
„Злате Дамјановски" село Вруток. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 80 од 25. VIII. 1967 година. (1424) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 13. I. 1967 
година, страна 138, реден број 2 е запишано смену-
вањето на досегашниот управник на Ветеринарнага 
станица од Св. Николе, Благоја Димков Чаевски. За 
управник е именуван Павле Василев Димитров. 

Промената на управникот е запишана во ре-
гистарот врз основа поднесената пријава бр. 02-87 
од 5. XII. 1966 год. од страна на установата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 
127/66. (868) 

ОГласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Жиц Олга од Битола, ул. „Солунска" бр. 164 

поднесе тужба за поништување на брак против 
Жиц Петар од Австралија, сега во неизвесност. Се 
поканува во срок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави 
или да одреди свој застапник. Во противно на ис-
тиот ќе му биде одреден застапник по службена 
должност. 

Од Окружниот суд во Битола П. бр. 541/67. (103) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите рег. бр. 558, стра-
на 295, книга III е запишан под фирма: Градежен 
училишен центар „Здравко Цветковски" — Скопје. 
Предмет на работењето на Центарот е образование 
на кадри во градежен смер преку одделите на цен-
тарот. 

Центарот е основан од Градското собрание на 
Скопје со решение бр. 6588/1 од 18. XI. 1967 година, 
со присоединување на ГТУ „Здравко Цветковски" 
— Скопје и Градежното училиште за квалифику-
вани работници „Чеде Филиповски — Даме" — Ско-
пје. 

Центарот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето Ла-
заревски Лазар, директор, Карчевски Трајко, се-
кретар, Михајловски Блаже, домаќин и Тарашиќ 
Љубинка, сметководител. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите рег. бр. 397, стра-
на 633, книга И е запишано следното: Досегашниот 
потписник в. д. шеф на сметководството на Здрав-
ствениот дом „Идадија" — Скопје, Живко Јова-
новски е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За шеф на сметководството е назначен Алек-
сандар Богдановски, кој Здравствениот дом „Ида-
дија" — Скопје ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето со старите 
регистрирани потписници и тоа: д-р Димитар Ду-
ланов, в. д. директор и Александар Младеновски, 
в. д. помошник директор, сметано од 6. VI. 1967 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
57 од 16. VI. 1967 година. (1123) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 466, 
страна 911, книга II е запишано следното: Дејноста 
на Градската аптека „4 јули" — Скопје, согласно 
решението бр. 06-14749 од 26. VI. 1967 година на 
Собранието на општината „Кале" — Скопје се про-
ширува и со промет на големо на лекови, гумени 
и санитетски материјли и козметика. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
53 од 6. VII. 1967 година. (1198) 

Оружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 12. VI. 1966 
година, страна 20, реден број 2 се запиша: Основ-
ното училиште „Моша Пијаде" од Кочани прерасна 
во Централно училиште со подрачните училишта 
во селата Грдовци и Бели. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа барањето бр. 282 од 12. V. 1966 година на ди-
ректорот на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Ус. бр. 
78/66. (1705) 
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РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. V. 1967 година, страна 160, реден број 23 е запи-
шана под фирма: Мешовита продавница, со се-
диште во село Звегор, Делчевско. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на сите ви-
дови индустриска стока; железарски стоки; пре-
хранбени стоки; градежни стоки; водоводни мате-
ријали; хемиски стоки и други стоки за домаќин-
ство и алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Тоше Минов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го врши директорот на матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извртено во 
регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 
4. И. 1960 година на Народниот одбор на општината, 
Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и 
уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на 
Отсекот за контрола при Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 167/67. (1072) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31 V. 1967 година, страна 160, реден број 22 е за-
пишана под фирма: Текстилна продавница, со се-
диште во село Каменица, Делчевско. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на тек-
стил и текстилни производи, волнена и памучна 
плетена стока, лесна и тешка конфекција, галан-
Tepnia и постелина 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Дара Видова, 
која не е овластена да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го врши директорот на матичото претпри-
јатие 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
пегистапот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 
4. И 1960 година на Народниот одбор на општината, 
Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и 
уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на 
Отсекот за контрола при Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Фи 
бр. 168/67. (1073) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. V. 1967 година, страна 159, реден број 20 е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во 
село Драмче, Делчевско. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на сите видови индус-
триска стока; колонијална стока; градежни и во-
доводни материјали; хемиска стока и други стоки 
за домаќинство; алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Младен Геор-
гиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го врши директорот на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 
4. И. 1960 година на Народниот одбор на општината, 
Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и 
уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на 
Отсекот за контрола при Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 170/67. (1075) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1967 година, страна 159, реден број 19 е за-
пишана под фирма: Мешовита ћродавница, со се-
диште во село Бигла, Делчевско. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на сите видови 
индустриска стока; железарска стока; прехранбе-
на стока; градежни и водоводни материјали; хеми-
ска стока и други стоки за домаќинство и алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Горѓи Стојанов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го врши директорот на матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 
4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, 
Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и 
уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на 
Отсекот за контрола при Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 171/67. (1076) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. V. 1967 година, страна 160, реден број 21, е за-
пишана дод фирма: Продавница за бои и лакови 
со седиште во Делчево. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на сите видови земјени 
и аналински бои, лакови, хемиски производи, веш-
тачки ѓубрива и други потреби за домаќинство. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Петар Ратков, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавува директорот на матичното претпри-
јатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 
4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, 
Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и 
уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на 
Отсекот за контрола при Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 169/67. (1074) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. V. 1967 година, страна 159, реден број 18 е за-
пишана под фирма: Продавница за електрични ма-
теријали и уреди со седиште во Делчево. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на сите 
видови електрични апарати и уреди. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Диванис Стоја-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го врши директорот на матичното прет-
пријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 
4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината 
— Отсек за стопанство и финансии — Делчево и 
уверението бр. 02-2220 од 13. Y. 1967 година на От-
секот за контрола при Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 172/67. (1077) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1967 година, страна 158, реден број 17 е за-
пишана под фирма: Мешовита продавница, со се-
диште во село Стар Истевник, Делчевско. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на сите 
видови индустриска стока; железарска стока; пре-
хранбена стока; градежни и водоводни материјали; 
хемиска стока и други стоки за домаќинство и ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Горѓи Крстев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го врши директорот на матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 
4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, 
Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и 
уверението бр. 02-2220 од 13. Y. 1967 година на 
Отсекот за стопанство при Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 173/67. (1073) 

пишана под фирма: Мешовита продавница, со се-
диште во село Тработивиште, Делчевско. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на сите 
видови индустриска стока; железарски стоки; пре-
хранбени стоки; градежни и водоводни материјали, 
хемиски стоки и други стоки за домаќинството и 
алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Илинка Бош-
начка, која не е овластена да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го врши директорот на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа поднесената пријава бр. 
01-63/6 од 20. V. 1967 година, од страна на директо-
рот на претпријатието, одобрението бр. 05-533/3 од 
4. II. 1960 год. на Народниот одбор на општината — 
Отсек за стопанство и финансии —- Делчево, и 
уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на 
Отсекот за контрола при Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 176/67. (1081) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1967 година, страна 158, реден број 16 е за-
пишана под фирма: Мешовита продавница, со се-
диште во село Разловци, Делчевско. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на сите ви-
дови индустриска стока; железарски стоки; пре-
хранбени стоки; градежни и водоводни материјали; 
хемиски стоки, како и други стоки за домаќинство 
и алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Војо Кацарски, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го врши директорот на матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 
4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, 
Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и 
уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на 
Отсекот за контрола при Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 174/67. (1079) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1967 година, страна 157, реден број 13 е за-
пишана под фирма: Продавница за галантерија со 
седиште во Делчево. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на галантерија, позаман-
терија, козметика, бижутерија, детски играчки, ук-
раси и др. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Перса Балас, 
која не е овластена да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го врши директорот на претпритатието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одобрението бр. 05-533^3 од 
4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, 
Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и 
уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на 
Отсекот за контрола при Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 177/67. (1082) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1967 година, страна 158, реден број 15, е за-
пишана под фирма: Продавница за намештај, со 
седиште во Делчево, ул. „Маршал Тито". Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на сите 
видови намештај и други производи од дрво. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Димитар Хри-
стов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го врши директорот на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 
4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, 
Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и 
уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на 
Отсекот за контрола при Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 175/67. (1080) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
страна 157, реден број 12 е запишана под фирма: 
Продавница за колонијал, со седиште во Делчево, 
ул. „Маршал Тито". Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на сите видови прехранбени 
артикли, алкохолни и безалкохолни пијалоци, коз-
метички и други потреби за домаќинство. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Пецо Ѓурчев-
ски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го врши директорот на матичното прет-
пријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 
4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, 
Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и 
уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на 
Отсекот за контрола при Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 178/67. (1083) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1967 година, страна 157, реден број 14 е за-

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1967 година, страна 156, реден број 11 е за-
пишана под фирма: Продавница за колонијал, со 
седиште во Делчево, ул. „Маршал Тито". Предмет 
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на работењето на продавницата е продажба на сите 
видови прехранбени артикли, алкохолни и безалко-
холни пијалоци, козметички и други потреби за до-
маќинството. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Никола Анге-
лов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го врши директорот на матичното прет-
пријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 
4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, 
Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и 
уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на 
Отсекот за контрола при Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 179/67. (1084) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1967 година, страна 156, реден број 10 е за-
пишана под фирма: Продавница за самопослужу-
вање, со седиште во Делчево, ул. „Маршал Тито". 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба преку самопослужување на сите видови пре-
хранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пија-
лоци, козметика, бижутерија, садови и други по-
треби за домаќинство. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на Продавницата е Димитар Ана-
киев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го врши директорот на матичното прет-
пријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 
4. И. 1960 година на Народниот одбор на општината, 
— Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и 
уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на 
Отсекот за контрола при Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 180/67 (1085) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1967 година, страна 156, реден број 9 е за-
пишана под фирма: Продавница за чевли со се-
диште во Делчево, ул. „Маршал Тито". Предмет 
ма работењето на продавницата е продажба на кож-
ни И гумени чевли и кожна галантерија. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Ната Златкова, 
која не е овластена да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го врши директорот на матичното прет-
пријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 
4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, 
— Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и 
уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на 
Отсекот за контрола при Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 18/67. (1086) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1967 година, страна 155, реден број 8 е за-
пишана под фирма: Мешовита продавница, со се-
диште во Делчево. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на железарска стока, алати, 
стакларски производи, порцелан и керамика. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Драган Алек-
сов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го врши директорот на матичното прет-
пријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено 8о 
регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 
4. И. 1960 година на Народниот одбор на општината, 
- Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и 
уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на 
Отсекот за контрола при Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 182/67. (1087) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1967 година, страна 155, реден број 7 е за-
пишана под фирма: Продавница со седиште во 
Делчево. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на текстил, текстилни производи, вол-
нена и плетена стока, лесна конфекција, галанте-
рија и постелина. 

Продавницата е основана од Мешовитото тргов-
ско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Ангел Христов, 
шзј не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го врши директорот на матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година 
на Народниот одбор на општината — Отсек за сто-
панство и финансии — Делчево, и уверението бр. 
02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола 
при Собранието на општината Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
183/67. (1088) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1967 година, страна 155, реден број 6 е за-
пишана под фирма: Продавница за текстил број 2, 
со седиште во Делчево. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на текстил, текстилни 
производи, волна и плетена стока, лесна конфек-
ција, галантерија и постелина. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мапо „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Методи Дими-
тров, ко^ не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го врши директорот на матичното прет-
пријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одобрението бр. 05-533/3 од 4. И. 1960 година 
на Народниот одбор на општината — Отсек за сто-
панство и Финансии — Делчево, и уверението бр 
02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контро-
ла поп Собранието на општината Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бп. 
184/67 (1089) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V 1967 година, страна 154, реден број 5 е за-
пишана под Фирма: Продавница за конфекција, со 
седиште во Делчево, ул. „Маршал Тито". Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
лесна и тешка конфекција, волнени и плетени сто-
ки и галантерија. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Цена Б. Ица-
нова, која не е овластена да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го врши директорот на матичното 
претпријатие, 
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Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 
4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината 
— Отсек за стопанство и финансии — Делчево и 
уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на 
Отсекот за контрола при Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
185/67. (1090) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1967 година, страна 154, реден број 4 е за-
пишана под фирма: Мешовита продавница со се-
диште во село Вирче, Делчевско. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на сите видо-
ви индустриска стока; железарски стоки; прехран-
бени стоки; градежни и водоводни материјали; хе-
миски стоки и други стоки за домаќинство и ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Пирин" од 
Делчево. 

Раководител на продавницата е Иван Пецов, кој 
не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе 
го врши директорот на матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година 
на Народниот одбор на општината — Отсек за сто-
панство и финансии — Делчево, и уверението бр, 
02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола 
при Собранието на општината Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
186/67. (1091) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1967 година, страна 154, реден број 3 е за-
пишана под фирма: Мешовита продавница, со се-
диште во село Град, Делчевско. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на сите видови 
индустриска стока; железарски стоки; прехранбени 
стоки; градежни и водоводни материјали; хемиски 
стоки и други стоки за домаќинство и алкохолни 
и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Пирин" од Делчево. 

Раководител на продавницата е Миле Гераси-
мовски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го врши директорот на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. П. 1960 година 
на Народниот одбор на општината — Отсек за сто-
панство и финансии — Делчево, и уверението бр. 
02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контро-
ла при Собранието ,на општината Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
187/67. (1092) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1967 година, страна 147, реден број 2 е запи-
шана под фирма: Мешовита продавница со седиш-
те во село Тработивиш,те, Делчевско. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на сите ви-
дови индустриски стоки; железарски стоки; пре-
хранбени стоки; градежни и водоводни материја-
ли; хемиски стоки и други стоки за домаќинството 
и алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Пирин" од Делчево. 

Раководител на продавницата е Анани Кушев-
ски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го врши директорот на матичното прет-
пријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 
4. И. 1960 година на Народниот одбор на општината 

— Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и 
уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на От-
секот за контрола при Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
188/67. (1093) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. V. 1967 година, страна 376, реден број 2 е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во 
Струмица, ул. „Маршал Тито" бр. 52. Предмет на 
работењето на продавницата е промет со електрич-
ни материјали, електрични уреди и звучни апара-
ти во домаќинството. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
електромонтажа, промет со електро-материјали и 
електро-уреди „Искра" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Ванчо Трајков, 
кој не е овластен да ја потпишува. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 164 од 24 
IV. 1967 година на работната заедница на претпри -
јатието и уверението бр. 07-3484/1 од 6. V. 1967 го-
дина на Санитарниот инспектор при Собранието на 
општина Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
147/67. (1101) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. V. 1967 година, страна 415, реден број 1 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие за про-
мет со дефектна стока и индустриски отпадоци 
„Легура" - Валандово - Деловна единица - Фи-
лијала, Струмица. Предмет на работењето на Де-
ловната единица е: промет на големо и мало со сите 
видови отпадоци од органско и неорганско потек-
ло, дефектна стока од сите видови индустриски 
отпадоци, расходувани основни средства и вишо-
ци на материјали. 

Деловната единица — Филијалата е основана 
од страна на Трговското претпријатие „Легура" од 
Валандово. 

Раководител на деловната единица е Киро Да-
нев, кој е овластен да ја потпишува и претставува 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 53 од 10. IV. 1967 година на 
работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
153/67. (И05) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. V. 1967 година, страна 389, реден број 6 е за-
пишана под фирма: Продавница „Деликатес", еп 
седиште во Радовиш. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на млеко и млечни про-
изводи. 

Раководител на продавницата е Трајан Хрис-
тов, кој не е овластен да ја претставува и потпи-
шува. 

Продавницата е основана од страна на Земјо-
делско-индустрискиот комбинат „Радовишко Поле" 
од Радовиш. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 205 од 18. IV 
1967 година на работн,ичкиот совет и уверението бр 
03-974 од 22. IV. 1967 година на Санитарниот ин-
спектор при Собранието на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
134/67. (1096) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. V. 1967 година, страна 389, реден бр. 7 е за-
пишано под фирма: Продавница со седиште во Ра-
довиш, ул. „Маршал Тито". Предмет на работење-
то на продавницата е продажба на сите видови 
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бранша, секаков вид зрнести, крмни и сточни хра-
ни, како и на секаков вид зрнест и семенски ма-
теријали. 

Раководител на прод,авницата е Петре Ангелов 
Богоев, кој не е овластен да ја потпишува. 

Продавницата е основана од страна на Земјо-
делско-индустрискиот комбинат „Радовишко Поле" 
— Рад,овиш. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 206 од 18. IV. 
1967 година на работничкиот совет на Комбинатот 
И уверението бр. 03-974 од 27. IV. 1967 година на 
Санитарниот инспектор при Собранието на општи-
ната — Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
135/67. (1097) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. V. 1967 година, страна 161, реден број 26 е за-
пишана под фирма: Продавница за галантерија 
и чевли, со седиште во село Каменица, Делчевско. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на галантериска, парфимериски и козметички 
стоки, кожни и гумени чевли. 

Продавницата е основана од страна на Мешо-
витото трговско претпријатие на големо и мало 
„Пирин" — Делчево. 

Раководител на продавницата е Нада Трај кова, 
која не е овластена да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавува директорот на претпријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа поднесената пријава бр. 01-63/6 од 20. V. 
1967 година од страна на директорот на ппетттпија-
тието и одобрението бр. 05-533/3 од 4. И. 1960 го-
дина на Народниот одбор на општината — Отсек 
за стопанство и финансии — Делчево и уверение-
то бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за 
контрола при Собранието на општината Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
164/67. (1070) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. V. 1967 година, страна 161, реден број 25 е запи-
шана под фирма: Мешовита продавница, со седиште 
во с. Габрово, Делчевско. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на сите видови инду-
стриски сток,и, железарски стоки, прехранбени сто-
ки, градежни и водоводни материјали, хемиски и 
други стоки за домаќинство и алкохолни и безал-
кохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од страна на Мешо-
витото трговско претпријатие на големо и мало 
„Пирин" од Делчево. 

Раководител на продавницата е Будимир Ди-
митров, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавува директорот на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 
4. II. 1960 година на Народниот одбор на општи-
ната — Отсек за стопанство и Финансии — Делчево 
и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на 
Отсекот за контрола при Собранието на општи-
ната Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
165/67. (1071) 

Окружниот стопански суд во Битола об1авува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. IV. 1967 година, рег. бр. 4/58, книга II, е запи-
шана под Фирма: Продавница 6РО1 4 во село Вран-
че на Земјоделската задруга „Братство" од с. Ла-
жани. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на зрнеста храна и колонијални стоки. 

Раководител на продавницата е Стојчевски 
Димко. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Братство" с. Лажани, со одлука бр. 70 од 

13. II. 1967 година од задружниот совет и увере-
нието бр. 07-62/377 од 6. XII. 1966 година од Одде-
лението за надзор и контрола — Пазарна инспек-
ција, Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата — основач. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 87/67. (738) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. IV. 1967 година, рег. број 2/67, книга II, е запи-
шана под фирма: Парна пекарница во Струга на 
Прехранбениот комбинат „Жито-Македонија", Скоп-
је — Филијала во Кичево. Предмет на работењето 
на пекарницата е производство и продажба на леб, 
бели печива и бурек. 

Раководител на пекарницата е Затуровски Дра-
ган. 

Основач на Парната пекарница е Прехранбениот 
комбинат „Жито-Македонија", Скопје — Филијала 
во Кичево, со одлуките бр. 1601 од 19. X. 1966 го-
дина и бр. 39 од 3. III. 1967 година од работничкиот 
совет. 

Пекарницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и филијалата „Жито-Македонија" -
Кичево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 18/67. (741) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 612, страна 565, книга II, е запишана под 
фирма: Претпријатие за производство на детска 
конфекција „Наше дете", — Скопје — Продавница 
за продажба на детска конфекција во Куманово, 
ул. „Нова Југославија" број 3. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на лесна и теш-
ка детска конфекција, долна и горна облека, капи, 
детски играчки, чевли, сандали, патики, детски таш-
ни и трикотажа; дополнение со трговска стока, чо-
рапи, конбинезони и сите видови горна и д о т а 
облека. 

Продавницата е основана од работничкиот совеа 
на Претпријатието „Наше Дете" — Скопје, со ре-
шение бр. 04-2064/1 од 23. II. 1967 година на Собра-
нието на општината Куманово. 

Раководител на продавницата е Кочевски Ге-
орги Димитар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 323 од 21. IV. 1967 г. (767) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 8, страна 381, книга IV, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со отпадоци 
„Отпад" — Скопје — Откупна станица во Тетово. 
Предмет на работењето на откупната станица е от-
куп и продажба на сите видови отпадоци, индус-
триски суровини, дефектни и некурентни стоки од 
метална и стопанска струка; како и градежни, во-
доводни и електрични материјали и стари употреб-
ливи предмети на големо и мало. 

Откупната станица е основана од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Отпад" — Скоп-
је, со решение бр. 405 од 30. III. 1967 година. 

Откупната станица ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува Андриевски Петре Гаљо, раководител, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
317 од 11. IV. 1967 година. (642) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. III. 1967 година, рег. број 6/67, книга I, е запи-
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тано под фирма: Стовариште и продавница во 
Битола на Фабриката за метален намештај и жи-
чени производи „Радулашка" - Нови Београд. Пред-
мет на работењето на стовариштето е продажба на 
метален и комбиниран намештај; детски колички; 
обоени метали и легури; влечки и валани жици, 
жичано плетиво и платно; груферај и идеал оп-
руги; производи за уредување и сврзување, како 
и друга метална стока за широка потрошувачка. 

Раководител на стовариштето и продавницата 
е Благој Стефанов. 

Стовариштето и продавницата се основани од 
Фабриката за метален намештај и жичани произ-
води „Радулашка" од Нови Београд, со одлука од 
работничкиот совет од 7. XII. 1967 година и реше-
нието бр. 03-11908/1 од 21. XII. 1966 година од оп-
штинското собрание во Битола. 

Стовариштето — продавницата ќе го потпишува 
истото лице што го потпишува и матичното прет-
пријатие — основач. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи бр. 
25/67. (648) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. III. 1967 година, рег. бр. 27/56, книга III, е за-
пишана под фирма: Продавница на ул. „7 ноември" 
бр. 49 во Охрид на Претпри1'ати јато за занаетчиски 
монтажни работи и производство на градежни бе-
тонски камени елементи со трговија на големо и 
мало „Слобода" под присилна управа, со седиште во 
Охрид. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на готови производи од претпријатието, 
како и други производи врз основа на лим и метал 

Раководител на продавницата е Маркоски Крсте. 
Продавницата е основана од Претпријатието 

„Слобода" под присилна управа од Охрид, со од-
лука од принудниот управник Г Миленко бр. 86 
од 10. III. 1967 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 73/67. (649) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1 III. 1967 година, рег. бр. 3/67, книга II, е запишано 
под фирма: Угостителско претпријатие „Горица" од 
Охрид. Предмет на работењето на претпријатието 
е вршење угостителски и туристички услуги во Ох-
рид и Цавтат кај Дубровник; вршење механички, 
сервисни услуги и издавање на ползување авто-
такси, чамци и велосипеди; обавува транспортни 
и земјоделски услуги со превозни средства на други 
работни организации и индивидуални граѓани. Од 
својата економија ќе врши и продажба на земјо-
делски и парковски производи; ќе врши уредување 
и одржување на парковски површини на други 
работни организации и индивидуални граѓани. 

Претпријатието е настанато од Одморалиштето 
на Извршниот совет „Горица" од Охрид и прерасна 
во стопанска организација, а со одлука бр. 01-36,1 
од 31. I. 1967 година од работничкиот совет и со-
гласноста на Извршниот совет бр 13-306/1 од 18. 
II. 1967 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Благо Шапкар, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 50/67 (650) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. III. 1967 година, рег. број 3/59, книга II, е запи-
шана под фирма: Продавница во населбата „Ва-
рош" — Прилеп на „Жито-Македонија" — прехран-
бен комбинат — Скопје, Филијала во Прилеп. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
брашно од сите видови, сточна храна како и сите 
видови на мелнички производи. 

Раководител на продавницата е Христоски Ми-
лан. 

Продавницата е основана од „Жито-Македонија" 
прехранбен комбинат — Филијала во Прилеп, со 
одлука бр. 1691 од 15. VIII. 1966 година од работ-
ничкиот совет и уверението бр. 07-62/836-1 од 17. 
XI. 1966 година од Одделението за надзор и кон-
трола, пазарна инспекција Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и Филијалата „Жито-Македонија" во 
Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 55/67. (651) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. III. 1967 година, рег. број 22/61, книга II, е за-
пишана под фирма: Продавница на ул. „ЈНА" бр 
39 во Струга, на Земјоделско-прехранбениот комби-
нат „Струшко Поле" од Струга. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на сите видови 
земјоделски производи и производи од прехранбе-
ната индустрија. 

Раководител на продавницата е Каини Џе-
маил. 

Продавницата е основана од Земјоделско-пре-
хранбениот комбинат „Струшко Поле" од Струга, 
со одлука бр. 405/2 од 28. И. 1967 година од работ-
ничкиот совет и решението бр. 09-1900/38 од 21. III. 
1967 година од Општинското собрание во Струга 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и комбинатот — основач. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 71/67. (653) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. III. 1967 година, рег. бр. 74/55, книга III, е запи-
шана под фирма: Продавница, во село Лабуништа 
на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Струшка трговија" од Струга. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на сите коло-
нијални, индустриски и други стоки и производи 

Раководител на продавницата е Ќазимоски Не-
хат. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Струшка трговија" од Струга, со одлука 
бр. 244 од 8. II/. 1967 година од работничкиот совет 
и решение бр. 09-1466 од 4. V. 1967 година од Оп-
штинското собрание во Струга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 54/67. (654) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
3. IV. 1967 година, страна 147, реден број 1 е за-
пишано под фирма: Трговско претпријатие на го-
лемо и мало „Пирин" од Делчево, постанато со 
издвојување по пат на референдум од Мешовитото 
трговско претпријатие на големо и мало „Трго-
македонија" од Делчево. Предмет на работењето на 
претпријатието е купопродажба на стоки од внат-
решен промет; трговија на големо и мало со тек-
стил, куси и плетени стоки и конфекција; јажарски 
стоки, вати, мазива, жита, мелнички преработки, 
тутунски преработки и мешани индустриски стоки; 
животни продукти и предмети за куќни потреби; 
деликатесни производи, производи врз база на ше-
ќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
стакло, порцелан и керамички стоки, увоз и извоз 
на стоки во малограничен промет со HP Бугарија. 

В. д. директор на претпријатието е Горѓи Давит-
ков, кој е овластен да го претставува и да го пот-
пишува претпријатието. 
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Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката број 01-15 од 29. III. 1967 година на 
работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 100/67. (673) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. IV. 1967 година, страна 269 реден број 1 е запи-
шана под фирма: Продавница, со седиште во Ко-
чани, ул. „23 октомври" број 68, Предмет на рабо-
тењето на продавницата е трговија со кожни про-
изводи (горна и долна кожа); готови чевли од сите 
видови; гумени производи и пластични материи. 

Продавницата е основана од Работната орга-
низација за промет со кожи и гуми „Ангрокожа и 
гума" - Скопје. 

Раководител на продавницата е Миле Стефанов 
Јорданов, кој не е овластен да ја потпишува жиро 
сметката на истата. Потпишувањето ќе го обавуваат 
овластените потписници на основачот. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 01-567 од 14. III. 1967 година 
на работничкиот совет на претпријатието и реше-
нието бр. 03-1227 од 27. И. 1967 година на Одделе-
нието за стопанство и финансии на Собранието на 
општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
80/67. (678) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. III. 1967 година, страна 11, реден број 4, е за-
пишана под фирма: Работна единица за купување 
на земјоделски производи и продажба на мало и 
големо на истите, со седиште во Кочани Предмет 
на работењето на работната единица е купување 
на сите видови земјоделски производи од индиви-
дуални производители и продавање на мало и го-
лемо на истите. 

Работната единица е основана од страна на 
Претпријатието за обработка на тутун од Кочани. 

Раководител на работната единица е Божидар 
Андонов, кој е овластен да ја претставува и пот-
пишува истата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката број 161 од 9. III. 1967 година на 
работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
83/67. Ѓ680) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. II. 1967 година, страна 267, реден број 1, е запи-
шана под фирма: Продавница со седиште во Зле-
тово. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на прехранбени стоки за куќни потреби. 

Продавницата е основана од страна на Мешови-
тото претпријатие „Снабдител" од Штип. 

Раководител на продавницата е Чедомир Ге-
оргиев Минчев, кој не е овластен да ја потпишува, 
туку потпишувањето ќе го врши директорот на ра-
ботната организација, Киро Пановски. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 01-987 од 7. XII. 
1966 година на работничкиот совет на претприја-
тието и решението бр. 04-2277/1 од 20. II. 1967 го-
дина на Одделението за стопанство и финансии при 
Собранието на општината Пробиштип. 

Од Окружниот стопански суд во Штит, Фи бр. 
51/67. (681) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. III. 1967 година, страна 268, реден број 1 е за-
пишан под фирма: Погон за одгледување, експло-
атација и заштита на шумите — „Плачковица", со 
седиште во Виница, ул. „Илинденска" бр. 1. Пред-
мет на работењето на погонот е одгледување, за-
штита и експлотација на шумите и правење шум-
ски патишта. 

В. д. директор на погонот е Драган Јорданов 
Миланов, кој е овластен да го претставува и пот-
пишува погонот. 

Впишувањето на погонот е извршено во реги-
старот врз основа на потврдата број 02-88 од 21. 
III. 1967 година, од генералниот директор на По-
гонот и одлуката број 02-60 од 21. III. 1967 година, 
на централниот работнички совет на комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
89/67. (684) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. III. 1967 година, страна 402, реден број 1, е за-
пишан под фирма: „Мантово" — погон за експло-
атација и одржување на Водостопанското претпри-
јатие „Струмички слив" — Струмица, со седиште 
во Радовиш, постанат со присоединување на Вод-
ната заедница „Плаваја" — Радовиш кон „Стру-
мички слив" — Струмица, со своја самостојна пре-
сметка. Предмет на работењето на погонот е вр-
шење водостопанска услужна дејност; снабдување 
со вода, прочистување на загадени води; одржу-
вање на водстопански објекти и постројки како 
основна дејност, и како споредна дејност — врши 
одржување на комунални објекти и постројки за 
снабдување со вода и прочистување на загадени 
води со своите слободни капацитети (машини, пум-
пи и превозни средства) врши соодветни услуги 
на трети лица. 

В. д. началник на Погонот е техничарот Ристо 
Чаракчиев, кој е овластен да го претставува и 
потпишува. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на одлуките бр. 1-1/9 од 16. III. 1967 и 01-1/8 
од 16. III. 1967 год. на работничкиот совет на прет-
пријатието и одлуката бр. 01-78 од 11. III. 1967 го-
дина на советот на Работната заедница при Водната 
зедница „Плаваја" — Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
87/67. (688) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21. III. 1967 година, страна 399, реден број 1, е за-
пишано под фирма: Машинобраварско занаетчиско 
претпријатие „Металец", со седиште во Струмица. 
Предмет на работењето на претпријатието е вршење 
браварска, водоинсталатерска, лимарска, автомеха-
ничарска, електричарска и трговска дејност за про-
дажба на мало, на браварски, водоинсталатерски, 
лимарски, авто де л ови и електричарски материчали. 

В. д. директор на претпријатието е Кочо Киров 
Гарванлиев. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката од 20. III. 1967 година од групата 
граѓани: Шопов Љупчо, Ашиков Перо, Гарванлиев 
Никола, Андонов Ванчо, Скопов Борис, Гарванлиев 
Кочо. Трендафилов Миле, Поповски Стојан, Хрис-
тов Никола, Јанев Стевчо, Танчев Митко, Тренда-
филов Васе, Георгиев Кирил, Ангелов Костадин, 
Поповски Атанас, Ананиев Панче и Каракашев 
Петар. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
88/67. ( 6 9 2 ) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите, рег. број 10, стра-
на 37 е запишано следното: На досегашните пот-
писници на Земјоделската лозаро-винарска задру-
га - Тетово и тоа: Кировски Стојан, в. д. дирек-
тор и Иванов Кирил, книговодител, им престанува 
правото за потпишување, бидејќи се разрешени 
од должи COT. 

За в. д. директор на Земјоделската лозаро-ви-
нарска задруга - Тетово е назначен Костовски 
Иван кој задругата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето, со 
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новоназначените потписници и тоа: Божиновиќ 
Коста, член на управниот одбор на задругата и 
Зафировски Александар, член на задружниот со-
вет, сметано од 5. VIII. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 767 од 15. VIII. 1967 година. (1317) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 19. III. 1967 го-
дина, страна НО, реден број 2, е запишана под фир-
ма: Трговска продавница, со седиште во село Бело-
тино, Струмичко. Предмет на работењето на про-
давницата е: промет на мало со мешовити инду-
стриски производи, животни намирници и куќни 
потреби и точење на алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци. 

Продавницата е основана од страна на Земјо-
делската задруга „Пролетер" од село Попчево, Стру-
мичко. 

Раководител на продавницата е Алекса Накев 
Георгиев, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го вршат овластените лица на за-
другата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 10 од 13. II. 1967 година на За-
дружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 42/67. (693) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 24. IV. 1967 го-
дина, страна 117, реден број 1, е запишана под фир-
ма: Земјоделска задруга „Пролетер", со седиште 
во село Бориево, Струмичко. Предмет на работењето 
на задругата е: организирање и унапредување на 
општественото земјоделско производство со воспо-
ставување на стопанска и друга соработка, односно 
деловна соработка со индивидуалните земјоделски 
производители (кооперација) заради насочување на 
истото за создавање на социјалистички односи на 
село, покачување на продуктивноста на трудот како 
и порационално ползување на средствата за работа, 
со цел да се интензивира земјоделското-стоково 
производство. 

Овластени лица за потпишување на задругата 
се: Стојан Мицев, директор, Алекса Јанев, магацио-
нер и Миљо Малчев. 

Впишувањето се изврши во регистарот врз ос-
нова одлуката на група граѓани на основачкото со-
брание: Васил Е. Стојанов, Пане Е. Стојанов, Мило 
Б. Милев, Горѓи К. Стоилов, Стојан А. Митев, Мило 
И. Манчев, Алекса Ј. Јанев, Ванчо М. Колев, Трај-
чо М. Колев, Крум К. Малчев, Васил Т. Танчев, 
Атанас С. Божинов, Томе А. Божинов, Славчо А. 
Трендов, Генчо Р. Витанов, Славчо С. Божинов, 
Трајко В. Николов, Коста X. Митев, Никола X 
Василев, Раде Т. Темелков, Панде И. Трајков, Дра-
ган И. Пандов, Асен К. Петров, Мило Б. Малчев 
Славчо Ј. Стојанов, Ристо С. Јанев, Боро И. Божи-
нов, Васил С. Божинов, Горѓи С. Јанчев, Васил П. 
Трајков, и Петар И. Трендафилов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 125/67. (706) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. број 94, страна 
679, книга I е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Единство", село Скудриње, Тетовско -
Продавница во село Аџиевци. Предмет на работе-
њето на задругата е: промет со животни намирници 
и предмети за куќни потреби, деликатесни произ-
води, производи врз база на шеќер и какао, зарза-
ват, овошје, преработки, млеко и млечни производи, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешовити 
индустриски стоки. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Единство", село Скудри-
ње, со Решение на собранието на општината Гос-
тивар, број 04-7500 од 10. XI. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Рамадани Ра-
мадан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 214 од 30. III. 1967. (513) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. број 128, стра-
на 21, книга И е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Арлам Велков", со седиште во село 
Петрово. Предмет на работењето на задругата е: да 
организира кооперација со индивидуалните произ-
водители со средства на задругата и производителите 
на земјоделското сточарско производство; да от-
купува и да го пласира производството на инди-
видуалните производители; да ги снабдува инди-
видуалните производители со репродукциони мате-
ријали и да ги кредитира земјоделците за зголему-
вање на земјоделското и сточарското производство: 
да врши услуги со своите машини, да дава стручна 
помош и да ги снабдува членовите со стоки од ши-
рока потрошувачка. 

Задругата е основана од основачите на Основач-
кото собрание на 5. II. 1967 година и тоа: Ристо 
М. Гуров, Лазар П. Ризов, Горѓе С. Костадинов, То-
дор, Д. Ризов, Ристо С. Аврамов, Петко П. Ризов, 
Саве А. Митров, Борис П. Ризов, Јован Г. Танев, 
Илија Ј. Танев, Јован Ј. Горгиев, Јано Г. Ѓорѓиев, 
Ристо Т. Ѓорѓиев, Никола Р. Станков, Велко А. 
Велков, Тодор П. Гацев, Марија А. Гацева, Коста-
дин П. Митров, Крсто С. Костадинов, Јован Ј. 
Ристов, Илија П. Стојанов, Јован К. Стојанов, Илија 
К. Стојанов, Јован Р. Ризов, Љубе К. Петров, Пе-
тар К. Петров, Тодор Р. Јованов, Димитар В' Јова-
нов, Саве М. Гуров Илија К. Петров, Спасо П. Трај-
ков, Тануш Т. Митров, Лазар И. Марков, Петар А. 
Велков, Димитар Ризов, Благој М. Гуров, Ангел С. 
Митров, Костадин Т. Иванов и Илија К. Марков 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Горѓи Са-
вов Костадинов, в. д. директор. 

Членови на привремениот управен одбор се: Бла-
гој М. Гуров, Тодор Б. Иванов, Тодор Д. Ризов, Јо-
ван К. Стојанов, Спасо П. Трајков, Јован Г. Танев, 
Јован Ј. Ристов, Илија К. Марков и Јован Р. Ри-
зов. Претседател на управниот одбор е Благој М. 
Гуров. 

Од Окружниот ,стопански суд во Скопје, Фи 
бр 232 од 22. Ш. 1967 година. (540) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 127, страна 
15, книга II е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Задругар", село Габрово, општина Гевге-
лија. Предмет на работењето на задругата е: да 
организира кооперација со индивидуални произво-
дители со средства на задругата и производителите 
на земјоделското сточарство и обработка на сво-
јата економија — земја; да го откупува и пласира 
производството од производителите задругари и 
кооперанти; да ги снабдува производителите со ре-
продукциони материјали и да им помага за разви-
вање на земјоделско и сточарско производство; да 
ги снабдува со стока од широка потрошувачка; да 
им врши услуги со своите машини на производи-
телите и кооперантите, при орање, превоз на сто-
ки и давање стручна помош преку своите стручни 
лица. 

Задругата е основана од основачите на Осно-
вачкото собрание одржано на 4. II. 1967 година и 
тоа: Јован Т. Несторов, Пане П. Милков, Петар А. 
Петров, Јован А. Трајков, Леонид С. Јанев, Георге 
С. Ристов, Димитар Јанев, Павле Ј. Ристов, Петар 
Ф. Петров, Филип П. Несторов, Тодор У. Петров, 
Ристо С. Ристов, Стојко Р. Стоев, Илија С. Ристов, 
Нестор Р. Стоев, Методија Стоев, Глигор М. Стоев, 
Атанас М. Стоев, Трајко А. Трајков, Благоја Л. 
Ташков, Петар Т. Несторов, Леонид Несторов Геор-
ге Н. Лазаров, Лазар И. Ристов, Костадин Р. Кочев, 
Ристов Ил. Тодор, Петар С. Ризов, Петко П. Ри-
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зов, Нестор Јанев, Ефрем Петков, Андон Андонов, 
Александар Тодоров, Георге Несторов Петров и Ге-
орге Т. Георгиев. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Петров 
Филипов Петар, в.д, директор. 

Членови на привремениот управен одбор се: 
Ристов Илиев Лазар, Петров Филипов Петар, Пе-
тров Ангелов Петар, Ризов Спасов Петар, Несто-
ров Ташков Петар, Јанев Спасов Димитар, Петров 
Филипов Тодор. Преседател на управниот одбор е 
Ристов Илиев Лазар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 166 од 28. II. 1967. (413) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, страна 
269, книга II е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Прогрес" — Горче Петров — Продавница 
во Горче Петров во кругот на пазарот. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на земјо-
делски, градинарски и фуражни култури, вештач-
ки ѓубрива, средства и хемиски препарати за заш-
тита на земјоделски култури од растителни боле-
сти и штеточини, земјоделски лозаро-овоштарски 
алати и рекламен материјал. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Прогрес" — Горче Петров, 
со решение број 90 од 25. I. 1967 година на Собра-
нието на општина Идадија — Скопје. 

Раководител на продавницата е Шушалков Ан-
гелов Тодор. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 101/67. (414) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 3. И. 1967 го-
дина, страна 111, реден број' 11 е запишана под 
фирма: Продавница, со седиште во Виница, Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
брашно и сточна храна. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Задругар" од Виница. 

Раководител на продавницата е Киро Петров 
Бојаџиски, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го врши директорот на задругата. 

Впишувањето се изврши во регистарот врз ос-
нова одлуката на задружниот совет на задругата 
бр. 1340 од 1. XI. 1966 година и решението на Одде-
лението За стопанство и работи при Собранието на 
општината - Виница бр. 0504-3419 од 3. XII. 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 284/66. (452) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. број 126, страна 
4, книга II, е запишана под фирма: Земјоделска за-
друга „Богородично Поле", село Богородица, општи-
на Гевгелија. Предмет на работењето на задругата 
е: да организира кооперација со индивидуалните 
производители со средствата на задругата и произ-
водителите на земјоделско и сточарско производ-
ство на своја економија; да откупува и да го пла-
сира производството од производителите; да ги снаб-
дува производителите со репродукциони материјали 
и да ги кредитира со зголемување на производството; 
да ги снабдува со стока за широка потрошувачка; 
да им врши услуги на производителите со своите 
машини (орање, копање како и други занаетчиски 
услуги); да им дава стручна помош преку своите 
стручни лица. 

Задругата е основана од основачите на Осно-
вачкото собрание одржано на 4. XI. 1966 година и 
тоа: Тошев М. Илија, Тошев М. Митко, Петров Р. 
Перо, Розов И. Митре, Рафа^лова П. Марија, Ду-
дов Р. Перо, Колчев Л. Нако, Камилов Р. Горѓе, 
Николов Никола, Колчев Ангулуш, Делиџаков Т 
Андон, Карагоров Г. Атанас, Бакалов Г. Кирил, 
Каракаев А. Миле, Ризов И. Пенчо, Тошев Р. Мит-
ко, Ризов П. Јован, Узунов Г. Атанас, Николовски 
Јован, Костов Е. Душан, Каракаев Г. Тануш, Смил-
ков,а М. Ристена, Јанев Л. Стојан Тошев Д, Ванчо, 
Узунчева М. Марија, Кочев В. Мито, Узунчев П. 
Милутин, Узунов Г. Таен, Итон Л. Томе и Танов Г. 
Митко. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Кочев В. 
Мито, в. д. директор. 

Членови на привремениот управен одбор се: Ко-
чев Мито, Делиџаков Андон, Ризов Пенчо, Крагор-
гев Г. Атанас, Петров Перо, Танов Г. Митко, Кол-
чев Џеко, Итов Л. Томе и Костов Душан. Претсе-
дател на управниот одбор е Колчев Џеко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 847 од 10. П. 67 год. (389) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 17. II. 1967 го-
дина, страна 115, реден бр. 1 е запишана под фир-
ма: Земјоделска задруга „Колешанка", со седиште 
во с. Колешино, Струмичко. Предмет на работењето 
на задругата е: организирање и унапредување на 
општественото земјоделско производство со воспо-
ставување на стопанска и друга соработка, односно 
деловна соработка со индивидуалните земјоделски 
производители (кооперација) заради насочување на 
истото, а за создавање на социјалистички односи 
на село, покачување на продуктивноста на трудот 
како и порационално ползување на средствата за 
работа, со цел интензивирање на земјоделското сто-
ково производство. 

Овластени лица за потпишување на задругата 
се: Андон Димитров Колев, в. д. директор, и Ванчо 
Илиев Ѓорѓиев. 

Впишувањето на задругата се изврши во реги-
старот врз основа одлуката на основачкото собрание 
на истата од 30. I. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 35/67. (454) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Воена книшка на име Тоде Панзев Ѓоргиевски, 

ул. „Генерал Темпо" бр. 9, Св. Николе. (4898) 
Воена книшка на име Илми Бајрами, Гостивар. 
Легитимација за резервни офицери на име То-

мислав Колевски, ул. „11 октомври" бр. 3 стан 25, 
Титов Велес. (4931) 

Воена книшка, издадена од Воениот отсек — 
Гостивар на име Сејдин Д. Даути, с. Строј ане, Го-
стивар. (5215) 

Воена книшка на име Петро Д. Аршинковски, 
с. Горно Оризари, Битола. (5269) 

Воена книшка издадена од Воени отсек — 
Скопје на име Перо Рафајловски, ул. „ЈНА" бр. 43, 
Гостивар. (6675) 

Воена книшка на име Асим Кадрија Зенуни, с. 
Боговиње, Тетово. (6231) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Горги Маневски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мануддја Рамаданова, Скопје. (5149) 

Свидетелство за завршена I година издадено од 
Гимназијата „Горѓи Димитров" — Скопје на име 
Ангел Трајко Јовановски, Скопје. (5150) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анка Исмаилова, Скопје. (5154) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Урошевац на име Хасим Хасани, Скопје. (5155) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Таско Т. Стефановски, Скопје. (5156) 

Воена книшка издадена од Београд на име 
Владо Трајановски, Скопје. (5157) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Св. Николе на име Благица М. Салтирова, Скопје. 

(5158) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Влајко А. Јаначков, Скопје. (5159) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО -

Тетово на име Илија Костовски, Скопје. (5160) 
Земјоделска здравствена легитимација издадена 

од ЗСО — Скопје на име Спасе Јаневски, Скопје. 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Младен Рајиќ, Скопје. (5162) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Петре Купанов, Скопје. (5163) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Уко Ајризов, Скопје. (5164) 
Здравствена легитимација на име Нада Васи-

лево^, Скопје. (5165) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Аница Цветкова, Скопје. (5166) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Тања Манева, Скопје. (5167) 
Ученичка книшка за завршено VI одделение, 

издадена од Осмолетката „Братство единство" — 
с. Нерези на име Петре Китанов, Скопје. (5168) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Загорка Лазарева, Скопје. (5169) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аземине Беќири, Скопје. (5170) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владанка Калкова, Скопје. (5171) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Иво Рибар Лола" 
- с. Ростуше, на име Газија Ф. Ибраими, с. Тре-
биште, Гостивар. (5172) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Горка Насковска, 
Скопје. (5173) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Дрита Р. Шаини, Скопје. (5174) 

Свидетелство за незавршена III година Виша 
педагошка школа на име Ружица Симонова, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Кавадарци на име Боро Р. Митревски, Скопје. (5176) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 47436, 
издадена од ЗСО — Битола на име Дука Г. Груева, 
с. Брусник, Битола. (5177) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија бр. 
01-27/29 на име Вано Сотировски, ул. „Рузвелт" 
бр, 1а, Битола. (5178) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО - Битола на име Трајан Д. Николовски, 
с. Д. Оризари, Битола. (5179) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Илија В. Стојчевски, 
с. Беранци, Битола. (5180) 

Свидетелство за завршена I година ЕМУЦ — 
Битола, на име Никола Жажоски, с. Смилево, Би-
тола. (5181) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Кита Огненовска, с. 
Буково, Битола. (5182) 

Свидетелство за завршен ITI клас, издадено од 
Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп, на име Лил-
јана Карлеска, зграда „Кула" IX-35, Прилеп. (5183) 

Свидетелство за завршен I клас државно тех-
ничко училиште, издадено од Училиштето „Трај-
ко Бошкоски — Тарцан" на име Круме Јанзоски, 
с. М. Коњари, Прилеп. (5184) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Рампо Левката", на име 
Илија Јованоски, ул. „Цане Коњарец" бр. 87, При-
леп. (5185) 

Здравствена легитимација бр. 10077, издадена 
од КЗСО — Кр. Паланка, на име Коце Павлев Пав-
ловски, ул. „Осоговска" бр. 29, Кр. Паланка. (5186) 

Здравствена легитимација бр. 27538, издадена 
од ЗСО — Кратово на име Сречко Фимчев, с. Шле-
гово, Кратово. (5187) 

Свидетелство за завршено осумгодишно учи-
лиште на име Науме Пејоски, с. Мислешево, Струга. 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
457/3946, издадена од ЗСО — Кичево на име Војче 
В. С Т О Ј К О С К И , С. Г. Ботушје, М ,Брод. (5189) 

Свидетелство за завршено VIII одделение бр. 
222/П при Основното училиште „Кирил и Методи" 
- М. Брод, на име Божидар Ф. Новески, Маке-
донски Брод. (5190) 

Свидетелство од II клас на име Игно Андов, 
ул. „Вл. Абрашев" бр. 9, Т. Велес. (5191) 

Диплома за завршено средно фармацеутско 
училиште на име Петра Петковска, ул. „Илија Ми-
лев" бр. 4, Гевгелија . (5192) 

Здравствена легитимација на име Лефра Пе-
рова Темелкова, Кавадарци. (5193) 

Работна книшка бр. 6081 на име Шукри Алиев, 
ул. „Партизанска" Кавадарци. (5194) 

Здравствена легитимација бр. 11618 на име 
Фикрије Несими, с. Теарце, Тетово. (5195) 

Сообраќајна дозвола бр. 654 и возачка дозво-
ла бр. 903, издадени од ОВР - Тетово на име Ра-
миз Елези, с. Камењане, Тетово. (5196) 

Здравствена легитимација бр. 3829/978, издаде-
на од ЗСО — Тетово на име Исен Камбери, с. 
Стримница, Тетово. (5197) 

Св,идетелство за завршен Г1 клас Гимназија 
„Панче Попоски" — Гостивар на име Диме Трпе-
ски, ул. „Братство Единство" бр. 21, Гостивар. (5198) 

Свидетелство за завршена I година Гимнази-
ја „Панче Попоски" — Гостивар на име Азис Ше-
ху, ул. „Београдска" бр. 10, Гостивар. (5199) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Цена Цициоска, с. 
Ивањевци, Битола. (5200) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Сребренко Циулоски, 
с. Ивањевци, Битола. (5201) 

Здравствена легитимација бр. 72180 на име Тра-
јанка Кирковска, с. Живојно, Битола. (5202) 

Здравствена легитимација бр. 72181 на име Ви-
јолета Кирковска, с. Живојно, Битола. (5203) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Цветко Р. Дуков, ул. „Цане Васи-
лев" бр. 29, Битола. (5204) 

Свидетелство за завршена I година Индустри-
ско училиште „Трајко Бошкоски - Тарцан" на име 
Славе Цветкоски, ул. „Марксова", бр. 150, Прилеп. 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија на Советот на работната 

заедница во попшрок состав на 
Домот за стари лица — Скопје, 

врз основа на чл. 78 во врска со чл. 112 од 
Основниот закон за избор на работничките совети 
и другите органи на управување во работните ор-
ганизации (Сл. лист на СФРЈ број 15 од 8. IV. 1967 
год.) 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување директор на установата 
Покрај општите услови кандидатот треба да ги 

исполнува и следните посебни услови: 
а) да има висока или виша подготовка (педа-

гог-социјален работник) 
б) над 5 години работна практика на раководно 

место во социјални установи. 
в) да познава странски јазици (Шведски и Гер-

мански). 
Покрај молбите кандидатите треба да достават 

опширна, лична и работна биографија за досегаш-
ното движење во службата. 

Личниот доход според Правилникот на Домот. 
Конкурсот ќе трае 15 дена од неговото обја-

вување. (1809) 
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Излезе од печат збирката 
У С Т А В 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
и 
У С Т А В 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 
СО УСТАВНИТЕ АМАНДМАНИ 
И ОБЈАСНУВАЊА 
Збирката Ја приготвил Горѓи Цаца. 
Во ова трето издание поместен е и Уставот на 

СФРЈ во текстот што беше прогласен на 7 април 
1963 година, а текстот на Уставот на СРМ е даден 
во неговиот пречистен текст што е приготвен со 
оглед на измените извршени со Уставниот закон за 
измени на Уставот на СРМ, прогласен на 22 јануари 
1965 година. Со тоа е извршено и пренумерирањето 
на главите и членовите на Уставот. 

Ова издание има за цел да го олесни користе-
њето на уставите во практичната примена, бидејќи 
во збирката се дадени и објаснувања во врска со из-
вршените измени. 

Цена 9,50.— нови динари. 
it 

Ви ги препорачуваме и следните изданија со 
кои располагаме во ограничен број примероци: 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ 
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ 
ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
- СО ОБРАСЦИ 
Цена 5 нови динари. 
Р Е Г И С Т А Р 
НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ 
1961 -1966 
Издание 1967 
Цена 23 нови динари. 
САМОУПРАВУВАЊЕ И ОБЛИЦИ НА 
НАДЗОР ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Издание —1967 
Цена 20 нови динари. 
Збирка на 
ДЕЛОВНИЦИ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И НА СОБОРИТЕ 
Издание --1967 
Цена 11 нови динари. 
Порачки прима Одделението за претплата на 

Службен весник на СРМ, Скопје, пошт. фах 51. 
Жиро сметка 401-1-16 кај Службата на општестве-
ното книговодство — Скопје. 

Врз основа на чл. 246 од Статутот на Клиниката, 
член 9 и 12 од Правилникот за работните односи на 
Клиниката и Одлуката на Советот во потесен состав 
на Клиниката од 24. XI. 1967 година, Конкурсната 
комисија на Клиниката за хируршки болести во 
Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Шеф на Трауматолошко одделение 1 
2. Шеф на Пластично одделение 1 
3. Шеф на Поликлиника 1 
4. Шеф на одделението за анестезиологија со 

реанимација 1 
5. Шеф на Уролошко одделение 1 

ii декември 196^ 

У С Л О В И : 

Кандидатите, покрај условите предвидени во 
чл. 20 страна 1 од Основниот закон за работните 
односи, треба да ги исполнуваат и следните посебни 
услови и тоа: 

Под 1 — Лекар специјалист хирург во звање 
професор, доцент или асистент. 

Под 2 — Лекар специјалист по пластична и ре-
конструктивна хирургија во звање професор, до-
цент или асистент. 

Под 3 — Лекар специјалист хирург во звање 
асистент или лекар специјалист од општа хирур-
гија. 

Под 4 — Лекар специјалист анестезиолог во зва-
ње асистент или лекар специјалист по анестезио-
логија. 

Под 5 — Лекар специјалист хирург—уролог во 
звање професор, доцент или асистент. 

Кандидатите, кон молбата таксирана со 0,50 нови 
динари задолжително треба да достават документи 
за својата специјалност и Curriculum vitae. 

Молбите се доставуваат до Конкурсната коми-
сија на Клиниката во срок од 15 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот. 

Некомплетираните молби, како и оние кои ќе 
бидат доставени по определениот срок нема да 
се земат во разгледување. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи. 

Станови не се обезбедени. 
Патните и селидбените трошоци ги сносат кан-

дидатите. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

347. Одлука за образување Заедничка комисија 
на Републичкиот собор и Социјално" 
здравствениот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија за 
проблемите на борците и воените војни 
инвалиди — — — — — — — — 745 ; 

348. Одлука за избор на Заедничка комисија 
на Републичкиот и Социјално-здравстве-
ниот собор на Собранието на СРМ за 
проблемите на борците и воените војни 
инвалиди — — — — — — — — 745 

349. Одлука за разрешување и именување чле-
нови на Универзитетскиот совет на Уни-
верзитетот во Скопје — — — — — 746 

350. Одлука за разрешување и именување 
членови на Републичката комисија за фи-
зичка култура — — — — — — — 746 

351. Програма за модернизација и реконструк-
ција на патната мрежа во СРМ во периодот 
од 1966 — 1970 година со учество на сред-
ства од Републиката — — — — — — 747 

352. Одлука за определување патниот правец 
за поврзување на Берово со патот број 1-д 748 

353. Одлука за доделување на средства од Ре-
зервниот фонд на Социјалистичка Репу-
блика Македонија како помош за сани-
рање на последиците од земјотресот во 
Општината Дебар — — — — — — 749 , 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

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

Службата на општественото книговодство. Печат: Графички завод ,,Гоце Делчев" — Скопје. 


