
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
ое враќаат. Огласи по тарифата. Број 19 

Сабота, 15 ма ј 1365 
С к о п ј е 

Год. XXI 

Претплата за 1965 год. изнесува 
2.500 дин. Овој број чини 48 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698 

212. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ 

Се прогласува Законот за Републичкиот фонд 
за нестопански инвестиции, што го донесе Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 
23 март 1965 година и на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 101 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за Републичкиот фонд за не-
стопански инвестиции („Службен весник на НРМ" 
бр. 15/61), се усогласува со Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија и во него се вршат 
изменувања и дополнувања, така што новиот текст 
гласи: 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ 

ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Со цел да се обезбедат постојани средства за 

финансирање на нестопански инвестиции се осно-
ва Републички фонд за нестопански инвестиции 
(во натамошниот текст' Фондот). 

Член 2 
Фондот има СВОЈСТВО на правно лице. 
Седиштето на Фондот е во Скопје. 

Член 3 
Фондот има статут. 
Со Статутот на Фондот особено се уредуваат: 

целите, задачите и начинот на формирањето на 
средствата, начинот на работењето на фондот, ор-
ганите кои се овластени да располагаат со сред-
ствата и се одговорни за законитата и правилната 
употреба на средствата, надзорот над употребата 
на средствата, правата и должностите на Управ-
ниот одбор во управувањето со Фондот и спрема 

основачот и корисниците на средствата ед Фондот, 
постапката за донесување на финансискиот план и 
завршната сметка, начинот на известувањето на 
јавноста за работењето на Фондот како и други 
прашања што се од значење за самоуправувањето 
и работењето на Фондот. 

Член 4 
Статутот го донесува Управниот одбор на 

Фондот. 
Статутот го потврдува Собранието на Соција-

листичка Република Македонија. 

Член 5 
Средствата на Фондот се формираат од: сред-

ствата што му припаѓаат на Републичкиот буџет, 
ануитетите по кредитите дадени од Фондот, кама-
тата од средствата на Фондот внесени ка ј банката, 
кредити од средствата на Републиката наменети за 
финансирање на инвестициите, како и други сред-
ства што се предвидуваат со закон. 

Средствата од буџетот се доделуваат со отста-
пување на одделни видови приходи целосно или 
делумично, во определен износ или во процент од 
вкупните буџетски приходи, што се определува со 
Законот за републичкиот буџет. 

Средствата на Фондот се држат на одделна 
сметка во банка. 

Член 6 
Средствата на Фондот се употребуваат за фи-

нансирање на нестопански инвестиции и тоа: за 
новоградба, адаптација, опрема и друго, а во рам-
ките на финансискиот план за нестопански инве-
стиции. 

Средствата на Фондот се даваат без обврска 
на враќање или во вид на кредити. 

Со финансискиот план од став 1 на овој член 
се определуваат намените за кои ќе се даваат 
средства од Фондот. 

Финансискиот план го донесува Управниот од-
бор на Фондот и го доставува до Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на увид. 

Член 7 
Корисници на средствата на Фондот можат да 

бидат републичките органи, установите на опште-
ствените служби, општествено-политичките орга-
низации и општествено-политичките заедници. 

Член 8 
За извршувањето на финансискиот план се 

составува завршна сметка. 
Завршната сметка ја донесува Управниот од-

бор. 
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Завршната сметка му се доставува на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
увид. 

Член 9 
За средствата на Фондот што се даваат со об-

врска на враќање, се склучува договор помеѓу 
Фондот и корисникот на средствата. 

Условите за користењето на средствата и еле-
ментите на договорот се определуваат со статутот 
на Фондот и финансискиот план. 

Член 10 
Со Фондот управува Управен одбор. 
Управниот одбор има најмалку 11 члена, кои 

ги именува Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

Членовите на Управниот одбор се именуваат за 
време од четири години. 

Секоја втора година се именува половината од 
вкупниот број членови на Управниот одбор. 

Никој не може два пати едноподруго да биде 
именуван за член на Управниот одбор. 

Член 11 
Управниот одбор на Фондот. 
— донесува статут на Фондот; 
— донесува финансиски план и завршна смет-

ка на Фондот; 
— одлучува за распоредувањето на средствата 

од Фондот; 
— го следи користењето на средствата, 
— врши и други работи определени со закон и 

со статутот на Фондот. 

Член 12 
Стручните и административните работи на 

Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за 
буџет и организација на управата. 

Член 13 
Фондот ќе ги сообрази своите работи со одред-

бите на ОВОЈ закон во рок од 6 месеци од денот 
на неговото влегување во сила. 

До донесувањето на статутот, управниот одбор 
на Фондот може да ги регулира со свои акти пра-
вата кои ПО' одредбите на ОВОЈ закон се регулираат 
со статутот и со други општи акти. 

Член 14 
ОВОЈ закон влегува во сила осмиот ден од 

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

213. 
Врз основа на член 139 точка 8 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Републич-
киот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на својата седница одржана 
на 12 мај 1965 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА 

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ 

I. Се разрешуваат поради заминување на нова 
должност, и тоа: 

1. СЛАВКА ГЕОРГИЕВСКА"АНДРЕЕВИЌ -
од должноста републички секретар за просвета, 

2. ВЕЛИМИР ГИНОВСКИ - од должноста рз-
публички секретар за општи стопански работи, 

3. ГАЛИБ ДЕМА — од, должноста републички 
секретар за правосудство, 

4. ИНЖ. ТИБЕРИЕ КИРИЈАС - од должноста 
републички секретар за градежништво и комунал-
ни прашања; 

5 ТОМЕ МОМИРОВСКИ - од должноста ре-
публички секретар за култура: 

6. АЛЕКСАНДАР КРСТЕВСКИ - од должно-
ста републички секретар за буџет и организација 
на управата; 

7. ГОРГИ РУСКОВСКИ - од должноста репуб-
лички секретар за сообраќај и врски; 

8. ДРАГАН СПИРОВСКИ - од должноста ре-
публички секретар за трговија и туризам; 

9. ИЛИЈА СПИРОВСКИ - од должноста ре-
публички секретар за финансии; 

10. ВАСИЛ ТУЏАРОВ - од должноста ре-
публички секретар за индустрија; и 

11 ГОРГИ ЦАЦА — од должноста републички 
секретар за законодавство и организација. 

П. За републички секретари се именуваат и 
тоа: 

1. за републички секретар за правосудство и 
организација на управата — ГАЛИБ ДЕМА, досе-
гашен републички секретар за правосудство; 

2. за републички секретар за образование, на-
ука и култура СЛАВКА ГЕОРГИЕВА"АНДРЕЕ-
ВИЌ, досегашен републички секретар за просвета; 

3. за републички секретар за народно здравје 
и социјална политика - ДИМИТАР ГЕРАСИМОВ-
СКИ, претседател на Републичкиот одбор на Син-
дикатот на работниците од општествените деј-
ности; 

4. за републички секретар за финансии — 
ДРАГАН ЗАХАРИЕВСКИ, претседател на бивша! а 
Основна стопанска комора за Битолска и Охрид-
ска околија, и 

5. за републички секретар за индустрија и тр-
говија - ВАНЧО НИКОЛОВСКИ, потпретседател 
на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија. 

Ш. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Б Р О Ј 1 9 

12 мај 1965 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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214. 
Врз основа на член 123 точка 14 од Уставот на 

СРМ и член 131 од Деловникот на Републичкиот 
собор на Собранието на СРМ, Републичкиот собор 
на Собранието, на својата седница одржана на 11 
мај 1965 година, по предлог од Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБОРОТ НА 

НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. За пратеници на Социјалистичка Република 
Македонија во Соборот на народите на Сојузната 
скупштина се избираат пратениците на Републич-
киот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија: Ариф Арифи, Ката Лахтова, 
Живко Тодоровски, Владо Малевски и Душко 
Шурбановски. 

2 Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 21 
11 мај 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

Претседател 
на Републичкиот собор на 

Собранието на СРМ, 
Трајче Груески, с. р. 

215. 
Врз основа на член 131 ед Деловникот на Ре-

публичкиот собор на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, 

Републичкиот собор на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на својата сед-
ница одржана на 11 мај 1965 година, по предлог 
на Комисијата за прашања на изборите и имену-
вањата на Собранието, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБИРАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПОСТОЈАНИТЕ 

ОДБОРИ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБОРОТ 

I. Од функцијата во постојаните одбори на 
Републичкиот собор на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија се разрешуваат пра-
тениците и тоа' 

— во Одборот за организационо-политички 
прашања: досегашниот претседател на Одборот, 
пратеникот Аспарух Каневче, поради избор во 
друго' тело на Собранието; 

— во Одборот за општествен план и финансии: 
членот на Одборот пратеникот Филип Брајковски; 

— во Одборот за индустрија и сообраќај: досе-
гашниот претседател на Одборот, пратеникот Диме 
БОЈКОВСКИ, поради избор во други тела; и членот 
на Одборст пратеникот Благој Попов; 

— во Одборот за земјоделство и шумарство: 
членот на Одборот пратеникот Мирко Апосто-
ловски; 

— во Одборот за стоков промет, угостителство 
и туризам: членовите на Одборот, пратениците Ни-
кола Димитровски и Аспарух Каневче, поради 
избор во други тела; 

— во Одборот за градежништво, станбени и ' 
комунални прашања: членовите на Одборот пра-
тениците Кице Најдовски, Душко Гиговски, Ресула 
Шакири и Ката Босиланова поради избор во други 
тела; 

— во Одборот за просветно-културни прашања: 
членот на Одборот пратеникот Ресул Шакири. 

П. Во постојаните одбори на Републичкиот со-
бор на Собранието се избираат пратениците на Ре-
публичкиот собор и тоа: 

1) во Одборот за организационо-политички 
прашања: 

за нов претседател: Јовко Јовковски, 
за нази членови: Душко Арсовски, Киро Па-

шовски, Аспарух Каневче, Јанко Тодоровски, Ша-
бан Ксмали и Киро Данаилов; 

2) во Одборот за општествен план и финансии: 
за нов претседател: Диме Бојановски, 
за нови членови: Киро Џимревски, Кочо Ту-

левски, Ангеле Чемерски, Ванчо Зеленков и Кице 
Најдовски; 

3) во Одборот за индустрија и сообраќај: 
за нов претседател: Стојан Трендов, 
за нови членови: Диме Бојановски, Орде Ива-

новски, Мире Блажевски, Љубе Јакимовски, Стој-
че Ивановски и Душко Атанасовски; 

4) во Одборот за земјоделство и шумарство: 
за нов претседател: Вера Гаврилова, 
за нови членови: Милан Глигоров, Ангелко 

Николовски, Драган Лазаревски, Атанас Златков-
ски, Таип Лимани и Дојчин Апчевски; 

5) во Одборот за стоков промет, угостителство 
и туризам: 

за нови членови: Борис Трајковски, Никола 
Горичан, Гаврило Р а ј е в с к и , Боро Кралевски и 
Евзи ,Исмети; 

6) во Одборот за труд и трудови односи: 
за нови членови: Миха Ризовски, Драган Нико-

ловски, Мире Блажевски, Орде Ивановски, Миха-
ило Керамичиев , Тодор Невеселов и Евзи Исмети, 

7) во Одборот за градежништво, станбени и 
комунални прашања: 

за нов претседател: Седат Вели, 
за нови членови: Никола Димитровски, Душко 

Атанасовски, Шабан Кемали, Стојче Ивановски, 
Никола Горичан, Милан Глигоров и Јово Исај-
ловски; 

8) во Одборот за Просветно-културни прашања: 
за нов претседател: Драган Николовски, 
за нови члено(зи: Џемаил Ќоку, Димче Левков, 

Киро Џимревски, Нада Печијареска, Мирко Апо-
столов и Џемаил, Вејсели; 

9) во Одборот за социјално"здравствени пра-
шања: 

за нови членови: Коца Василева, Киро Дими-
тровски, Душко Арсовски и Љубомир Радовиќ; 
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10) во Одборот за буџет: 
за нов претседател: Ристо Буларовски, 
за нови членови: Блага Поповска, Меџаиг Би-

слими, Таип Лимани, Борис Трајковски, и Ванчо 
Зеленков; и 

11) во Мандатно-имунитетната комисија: 
за нов претседател: Боро Кралевски, 
за нови членови' Асим Јусуфи и Таска Или-

евска. 
ТП Оваа одлука влегува во сила веднаш 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 20 
11 мај 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

Претседател 
на Републичкиот собор на 

Собранието на СРМ, 
Трајче Грујоски, с. р. 

216. 
Врз основа на член 22 точка 4 од Законот за 

избор на пратеници на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија, 

Републичкиот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на својата сед-
ница одржана на И мај 1965 година ја донесе след-
ната 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА 

ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ 

I 
На пратеникот Грличков Славков Александар, 

досегашен пратеник на Републичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македон 
пиј а избрани во изборната единица Штип П, му 
престанува пратеничкиот мандат со уважување на 
неговата оставка, бидејќи е избран за пратеник во 
Сојузниот собор на Сојузната скупштина. 

Поради уважувањето на оставката на прате-
ничкиот мандат на именованиот Грличков Славков 
Александар, му престанува и функцијата претсе-
дател на Извршниот совет 

П 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното доне-

сување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 22 
11 мај 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с р 

Претседател 
на Републичкиот собор на 

Собранието на СРМ, 
Трајче Грујоски, с. р. 
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од Законот за изгор на пратеници на Собрание го 
на Социјалистичка Република Македонија, доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА 

СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1 Се распишуваат дополнителни избори за 
избор на пратеник на Републичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
во Изборната единица Штип П. 

2 Изборот во општинското собрание ќе се одр-
жи на 14 јуни 1965 година. 

3 Изборот од страна на избирачите ќе се одр-
жи на 27 Јуни 1965 година. 

Бр. 937 
13 маЈ 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собрание го на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Обласен дел 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16 IV. 1964 година, рег. број 10/62, книга I, е за -
пишана под фирма: Продавница броЈ 3 во Битола 
на Трговското претпријатие „Задругар" од Битола 
Предмет на работењето на продавницата е: промет 
на мало со кожа, седларска и ременска стока и 
прибор, производи од гума, каучук и пластични 
маси, чевли и алат за изработка. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар" од Битола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 131/64. (692) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. III. 1964 година, рег. број 3/57, книга Ш, е запи-
шан под фирма: Самостоен погон за јавен превоз 
на стоки со моторни возила во Дебар на Земјодел-
ската задруга „Прогрес" од Дебар. Предмет на ра-
ботењето на погонот е: вршење услуги — Јавен 
превоз на стоки со моторни возила. 

Погонот е основан од Земјоделската задруга 
„Прогрес" — Дебар. 

Раководител на погонот е Мустафа Баланца, 
а ќе го потпишува лицето што е овластено да ја 
потпишува задругата. 
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Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 109/64. (693) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. V. 1964 година, рег. број 53/55, книга V, е за-
пишана под фирма: Продавница во Кичево на Сер-
висот за градежен материјал „Бор" од Кичево. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мало на електротехнички материјали, 
бои и хемикалии од сите видови, радиоапарати, 
телевизори, музички инструменти, делови за мо-
торни возила, магнетофони, грамофонски плочи и 
разни антени. 

Продавницата е основана од Сервисот за гра-
дежен материјал „Бор" од Кичево. 

Раководител на продавницата е Божиноски 
Антонија, а ќе ја потпишува лицето што е овла-
стено да го потпишува сервисот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 202/64. (694) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. V. 1964 година, рег. број 53/55, книга V, е за-
пишана под фирма: Продавница во Кичево на 
Сервисот за градежен материјал „Бор" — Кичево. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мало на електротехнички материјали, 
бои и хемикалии од сите видови, радиоапарати, 
телевизори, музички инструменти, делови за мо-
торни возила, магнетофони, грамофонски плочи и 
разни антени. 

Продавницата е основана од Сервисот за гра-
дежен материјал „Бор" — Кичево 

Раководител на продавницата е Цветаноски 
Бранко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува сервисот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 203/64. (695) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. III. 1964 година, рег. број 73/55, книга V, е за-
пишана под фирма: Мешовита продавница во село 
Јагол Доленци на Трговското претпријатие „Бис-
тра" од Кичево. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на колонијални, текстилни 
и други стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистра" од Кичево. 

Раководител на продавницата е Мустафовскгг 
Ајрадин, а ќе ја потпишува лицето што е овла-
стено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 118/64. (697) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека ЕО регистарот на стопанските организации на 
31. III 1964 година, рег. број 73/55, книга V, е за-
пишана под фирма: Мешовита продавница во село 
Осломеј на Трговското претпријатие „Бистра" од 
Кичево. Предмет на работењето на продавницата е: 

Бр. 19 - Стр. 509 

продажба на колонијални стоки, текстилни стоки 
и друго. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистра" — Кичево. 

Раководител на продавницата е Димитриески 
Ацко, ;а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 119/64. (698) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. III. 1Ѕ64 година, рег број 73/55, книга V, е за 
пишана под фирма: Мешовита продавница во село 
Србица на Трговското претпријатие „Бистра" — 
Кичево. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на колонијални, - текстилни и други 
стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистра" — Кичево. 

Раководител на продавницата е Алиу Алија, а 
ќ е ја потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 120/64. (699) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. III. 1964 година, рег. број 23/55, книга V, е за-
пишана под фирма: Слаткарница — Продавница 
број 4 во Кичево на Слаткарското претпријатие 
„Вардар" од Кичево. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на сите врсти слатки 
и други продукти производство на претпријатието. 

Продавницата е основана од Слаткарското прет-
пријатие „Вардар" — Кичево. 

Раководител на продавницата е Груевски Љубе, 
а ќе Ја потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 45/64. (700) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. VI. 1963 година, рег. број 8/63, книга II, е запи-
шана под фирма: Работничка менза во село Зајас 
на Градежното претпријатие „Тунелоградња" — 
Београд. Предмет на работењето на мензата е: вр-
шење угостителски услуги само за работниот ко-
лектив. 

Мензата е основана од „Тунелоградила" — Бео-
град. 

Мензата ќе ја потпишуваат, Стојан ѓорѓевиќ, 
раководител, Миленко Јанковиќ и Милан Живо-
јинсквиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 226/63. (701) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. IV. 1964 година, рег. број 89/55, книга II, е за -
пишана под фирма: Продавница број 7 во Прилеп 
на Инвалидското претпријатие „Инзап" од Прилеп. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на бонбониерски производи, чоколада, чо-
коладни производи и сл. 

Продавницата е основана од Инвалидското 
претпријатие „Инзап" — Прилеп. 

Раководител на продавницата е Алексоски Ни-
кола, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 134/64. (704) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. IV. 1964 година, рег. број 89/55, книга II, е за-
пишана под фирма: Продавница број 11 — Прилеп 
на Инвалидското претпријатие „Инзап" од Прилеп 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на бонбонеро-слаткарски производи, млечни 
производи, б-езалкохолни пијалоци и сл. 

Продавницата е основана од Инвалидското 
претпријатие „Инзап" — Прилеп. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фч 
бр. 135/64. (705) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. IV. 1964 година, рег. број 89/55, книга II, е за -
пишана под фирма: Продавница број 21 во Прилеп 
на Инвалидското претпријатие „Инзап" од При-
леп. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на бонбонеро-слаткарски производи, 
мл-ечни производи, безалкохолни пијалоци и сл. 

Продавницата е основана од Инвалидското 
претпријатие „Инзап" — Прилеп. 

Раководител на продавницата е Петре Кузма-
новски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 136/64. (706) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 291, страна 1141 е запишана под фирма. 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
Ш стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница во село Гајре, Тетовска околија. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на колонијални стоки: животни прехрани 
и предмети за куќни потреби, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно 
масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, 
тутунски преработки, кибрит и прибор, производи 
(врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни 
производи, парфимериски и козметички стоки, са-
дови, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, 
хемиски и електричен прибор, брашно, жито, сел-
скостопѕански производи, месо и преработки од 
месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за колонијално^ 
прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес" 
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— Тетово, а согласно со решението на Собранието 
на општината Тетово број 04-16538/1 од 19. X. 1963 
година. 

Раководител на продавницата е Сали Исмет, 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 752/63. (34) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени 
стоки на големо и мало „Деликатес" од Тетово — 
Продавница број 8 во Тетово, ул. „Гоце Делчев" 
бр. 105. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на животни прехрани и предмети за 
куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пија-
лоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, 
порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски пре-
работки, кибрит и прибор, производи врз база на 
шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, 
парфимериски и козметички стоки, саати, бижу-
терија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и 
електрични прибор, брашно, селскостопански про-
изводи, месо и преработки од месо, млеко, леб, 
печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово бр. 04-16539/1 од 19-Х-1963 год. 

Раководител на продавницата е Рамадан Џе-
лили. 

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

О л Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 753/63. (35) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колони!ално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
- Продавница број 9 во Тетово, улица „Страшо 
Пинџур" бр. 72. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на колонијални стоки; живот-
ни прехрани и предмети за куќни потреби, алко-
холни и безалкохолни пијалоци, нафтени дери-
вати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка 
стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и при-
бор, производи врз база на шеќер и какао, млечни 
и сувомесни производи, парфимериски и козметич-
ки стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за 
текстил, хемиски и електричен прибор1, брашно, 
селскостопански производи, месо и преработки од 
месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за колонијално-
прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес" 
— Тетово, а согласно со решението на Собранието 
на општината Тетово број 04-16540/1 од 19. X. 1963 
година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Раководител на продавницата е Савица Ж е -
жовска. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 754/63. (36) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистаро.т на претприј,атијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма' 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница број 10 во село Брвеница. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
колонијални стоки: животни прехрани и предмети 
за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, 
керамичка стока, стакло, тутунски преработки, 
кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и 
какао, млечни и сувомесни производи, парфиме-
риски и козметички стоки, саати и бижутерија, 
боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електри-
чен прибор, брашно, жито, селскостопански про-
изводи, месо и. преработки од месо, млеко, леб, пе-
чиво, риби и готови јадења и јажарски стоки. 

Прсдавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" — 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-16541/1 од 19 X. 1963 год 

Раководител на продавницата е Милески Ге-
расим. 

Пр Јдавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 755/63. (37) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. VII. 1963 година, рег. број 20/61, книга П, е за-
пишана под фирма: Продавница во Битола на 
ШИП „Преспа" — Ресен. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на кујнски намешта, 
и галантерија од сопствено производство. 

Продавницата е основана од ШИП „Преспа" — 
Ресен. 

Раководител на продавницата е Љубе Михај-
ловски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фт4 
бр. 270/63. (378) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 292, страна 753, е запишана под фирма: 
Фабрика за алкалоиди и фармацеутски производи 
„Алкалоид" од Скопје — Работничка менза во 
Скопје (во кругот на фабриката). Предмет на ра-
ботењето на мензата е: вршење угостителски ус-
луги на работниците и службениците запослени во 
фабриката — готвење топла храна, точење на без-
алкохолни пијалоци, вклучувајќи и пиво. 
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Мензата е основана од Работничкиот совет на 
Фабриката за алкалоиди и фармацеутски произ-
води „Алкалоид" — Скопје, а согласно со реше-
нието на Собранието на општината Саат Кула — 
Скопје број 03/1-6853 од 30. III. 1964 година. 

Мензата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Ингелис Иљо Атанасис, раководи-
тел, и Исмаилов Хасан Хамзо, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 213/64. (524) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
3. V 1963 година, рег број 1/63-1, е запишана под 
назив: Земјоделска задруга „Боце Спироски", со 
седиште во село Слепче, Битолска околија. Пред-
мет на работењето на задругата е: земјоделско 
производство на општонародна земја, земена под 
закуп или добиена на бесплатно користење; орга-
низирање земјоделско производство на земјата на 
индивидуалните земјоделски производители преку 
создавање на разни видови кооперации; вршење 
услуги на земјоделските производители со земјо-
делски машини и алати, како и разни други услу-
ги што се во врска со земјоделското производство; 
договарање вишоци од земјоделското производство; 
преземање и пласман на истите од своето под-
рачје. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн); преработка и доработка на зем-
јоделски производи; организирање на штедење и 
кредитирање; стручно издигање на кадри нужни 
за обавување на стопанската активност на задру-
гата; откуп на земјоделски производи; трговија на 
мало со мешана стока. 

Задругата е основана на основачкото собрание, 
а согласно со одобрението на НО на општината 
Долнени бр 03-1023 од 13. IV. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 173/63. (687) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рог. бр. 248, страна 885 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Куманово број 21296/1 од 1. XI. 1963 година 
се симнува присилната управа над Претпријатието 
за снабдување и услуги во земјоделието на . го -
лемо и мало „Агротехника" — Куманово. 

Со истото решение на Собранието на општи-
ната Куманово број 21296/1 од 1. XI. 1963 година 
се разрешува од должност присилниот управник 
Стојан Јакимовски и му престанува правото прет-
пријатието да го потпишува, задолжува и раз-
должува. 

Со решението на Собранието на општината 
Куманово броЈ 20503/1 од 1. XI. 1963 година Прет-
пријатието за снабдување и услуги во земјоде-
лието на големо и мало „Агротехника" — Кума-
ново, е ставено под редовна ликвидација. 

За членови на Ликвидационата комисија сс 
назначени следните лица: Зико Зиковски, претсе-
дател, Киро Краљевски, Стојан Спасовски, Стојан 
Марковски, Велин Атанасов, членови. 
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Со решението на Собранието на општината 
Куманово број 20503/2 од 25. И. 1964 година за 
ликвидатори на претпријатието се назначени: Јо-
сифовски Јордан, финансов директор при Прет. 
пријатието „Кик" — Куманово, и Блажевски Иван. 
шеф на сметководството при Претпријатието „Кик4 

— Куманово. Тие претпријатието под редовна ли-
квидација ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето, сме-
тано од 28. П. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп 
бр. 105/64. (268) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 194, страна 569 е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Услужното транс-
портно претпријатие за превоз на стоки и патници 
„Пролетер" — Крива Паланка, Тричковски Пе-
трев Јордан, му престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен со решението на Собранието на општината 
Крива Паланка број 02-10192/1 од 17. X. 1963 го-
дина Николовски Станков Стеван, сметано од 8.1 
1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фк 
бр. 10/64. (269) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 301, страна 781 е запишано следното' 
На досегашниот потписник на Фабриката за це-
мент „Усје" — Скопје, инженер Кочо Мојсов, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е 
сменет. 

За директор на фабриката е назначен со ре-
шението на Собранието на општината Кисела Вода 
— Скопје број 262 од 28. I. 1964 година инженер 
Стојан Маткалиев. Тој фабриката ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува со старите ре-
гистрирани потписници и тоа: Голубовиќ Радослав 
Драган, ш е ф на економската единица набава, Вер-
гила а Мазнев и Јосифовски Борис, сметано од 
26. II. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф\ 
бр. 103/64. (279) 

, Окружниот стопански суд во Скопје објавуЕ \ 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 132, страна 361 е запишано следното 
Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Идадија - Скопје број 12700 од 1. VII. 1903 
година кон Сервисот за градежни материјали 
„Караорман" - Скопје се припојува Претприја-
тието за промет со градежни, железарски и еле-
ктроматеријали „Јасен" - Скопје под присилна 
управа. 

Со припојувањето Претпријатието за промет 
со градежни, железарски и електроматеријали „Ја-
сен" — Скопје, под присилна управа се брише од 
регистарот на претпријатијата и дуќаните к а ј ово^ 
суд од рег. бр. 755, страна 361, книга III. 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф;т 
бр. 516/63. (282) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 104, страна 291 е запишано следното 
На досегашниот потписник на Занаетчиското кон-
фекционо претпријатие „Билјана" — Куманово. 
Георгиевски Ангелков Крсто, претседател на ра-
ботничкиот совет му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност. 

Исто така му престанува правото за потпи-
шување и на директорот Аксентие Стојановски, 
бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Општината Куманово број 8532/1 од 
24. IV. 1962 година Георгиевски Ангелков Крсто. 
Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето со 
стариот регистриран потписник Георгиевски С. Ки-
рил, ш е ф на сметководството, сметано од 11. П 
1964 година. 

Со решението на општината Куманово броЈ 
17362/1 од 4. XI. 1963 година е разрешен од должно-
ста директор Крсто Георгиевски и му престанува 
правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен Трајковски Доцев Драган. Тој претпријатието 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со ста-
риот регистриран потписник Георгиевски С. Ки -
рил, ш е ф на сметководството, сметано од 11. П. 
1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 74/64. (3031 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 77, страна 221 е запишано следното 
Досегашниот раководител на Продавницата во 
Скопје, улица „Маршал Тито" број 56 на Претпри-
јатието за дрвна индустрија „Треска" — Скопје, 
Стојчевски Спасе, е разрешен од должност. За 
раководител на продавницата е назначен Илиев-
ски Благоја, КОЈ нема да биде потписник, сметано 
од 2. ГИ 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 113/64. (312) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани!е 
под рег. бр. 163, страна 441 е запишано следното 
Фирмата на Продавницата во Скопје на улицо 
„ Л У Ј Пастер" број 5 на Творницата за кожи, крзно 
галантерија и конфекција „7 април" — Високо 
во иднина се менува и ќе гласи: „Кожарски ком-
бинат" — Високо — Продавница во Скопје, улица 
„Луј Пастер" број 5, согласно со решението Фл 
бр. 79/64 од 28.1.1964 година на Окружниот сто-
пански суд во Сарајево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф / 
бр. 109/64. (314-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
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под рег. бр. 188, страна 497 е запишано следното. 
На досегашните потписници на „Макотекс" увоз-
извоз - Скопје и тоа: Стамески Бранко, Зендел-
ски Кирил, Настевски Васо, Апостолов Кирил, 
Андреја Михајлсв и Франгова Нада им преста-
нува правото за потпишување, бидејќи се сменети 
од должност. 

За нови потписници на, претпријатието се на-
значени следните лица: Сотировски Миланов Или-
ја, лом. генерален директор, и Марија Тодор Пет-
рова, шеф на сметководството. Тие претпријатието 
ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат 
со старите регистрирани потписници и тоа: Атанас 
Атанасовски, Перо Адамовски, Васил Георгиев 
Вацев, Татјана Михаилова, Александар Живков 
Стаматовски, Перовиќ Лазар, Тодоровски Драго -
љуб, Јакимовски Ангеле, Мисовски Киро и Ј ак -
шиќ Ѓорги, сметано од 12. П. 1964 година, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 70/64. (313) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 429, страна 531, книга П е запишано 
следното: Ристо Данев Малинов, раководител на 
книговодството, досегашен потписник на Земјодел-
скиот комбинат „Вардар" — Градско, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпи-
шување. 

За раководител на книговодството на комби-
натот е назначен Јован Пановски. Тој комбинатот 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со 
стариот регистриран потписник Димовски Ристо, 
в. д. директор, сметано од 2. Ш. 1964 година, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 116/64. (315) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 192. страна 511 е запишано следното. 
На досегашните потписници на Конфекционата 
фабрика „Прогрес" — Скопје и тоа: Стојна Гиев-
ска, секретар, и Нове Лузевски, помошник дирек-
тор, им престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на фабриката се назна-
чени следните лица: Страшко Божиновски, в. д 
комерцијален директор, и Никола Гогов, в. д. ди-
ректор на сметководно-финансискиот сектор. Тие 
фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат со стариот регистриран потписник Душ-
ко Новковски, в. д, директор, сметано од 2. Ш. 196 ̂  
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 114/64. (321; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 77, страна 221 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Продавницата во Скопје н,а улица „Маршал 
Тито" бр. 57 на Претпријатието за дрвна инду-

Бр. 19 - Стр. 513 

стрија „Треска" - СКОПЈС, бидејќи е разрушена 
од земјотресот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 120/64. (322) 

Окружниот стопански суд во Скопје обЈавувл 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 77, страна 221 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Продавницата во Скопје на улица „Орц-
Николов" бр. 21 на Претпријатието за дрвна ин-
дустрија „Треска" - Скопје, бидејќи е разрушена 
од земјотресот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 126/64. (323) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 301, страна 781 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Фабриката за 
цемент „Усје - Скопје и тоа: директорот инженер 
Стојан Маткалиев, Голубовиќ Радослав Драган, 
ш е ф на економската единица, Вергилија Мазнев, 
ш е ф на сметководството, и Јосифовски Борис, ф а -
бриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
и новоназначениот потписник инженер Кочо Мој-
сов, технички директор, сметано од 10. Ш. 1964 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 128/64. (324) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дек)а во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 385, страна 1037 е запишано следното 
Досегашниот потписник на Електричното претпри-
јатие „Маџари" од село Маџари, Скопска околија, 
Каневче Димитар Јонче, технички раководител, е 
разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За нов потписник на претпријатието е назна-
чена Иванова Александар Елена, секретар. Таа 
претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува со старите регистрирани потписници и 
тоа: Михајловски Љубе, шеф на сметководството 
и Перо Георгиевски, директор, сметано од 11. Ш. 
1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 130/64. (325; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприј ати јата и дуќаните 
под рег. бр. 664, страна 913, книга П е запишано 
следното: На досегашните потписници на Шум-
ското стопанство „Караџица" — Скопје и тоа: 
Александар Лешков, Живко Минчев и Димко 
Шалтански им престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на стопанството се назна-
чени следните лица: инженер Ж и в к о Методи Мин-
чев, директор, инженер Томислав Атанасовски, 
раководител на економската единица — Скопје, и 
Живко Илиевски, секретар правник. Тие стопан-
ството ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздол-
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жуваат во границите на овластувањето, сметано 
оч 5. Ш. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 121/64. (326) 

Окружниот стопански суд во С К О П Ј С објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 732, страна 191, книга Ш е запишано 
следното: Согласно со решението на Собранието 
на општината Кисела Вода — Скопје бр. 04-7763/6 ^ 
од 20.1.1964 година фирмата на Трговското прет-
ставништво во Скопје на улица ,.Кочо Рацин'' 
бр. 75 на Електронската индустрија — Ниш во 
иднина се менува и ќе гласи: ЕИ — Електронска 
индустрија — Ниш — Продајно сервисна мрежа — 
Трго-вско претставништво — Скопје, улица „Кочо 
Рацин" бр. 75. 

Со решението на Собранието на општината 
Кисел;' Веда - Скопје број 04-7765/63 од 20.1.1964 
година и дејноста на Трговското претставништво 
во Скопје на ЕИ — Електронска индустрија -
Ниш — Продајно сервисна мрежа во иднина се 
менува и е: продажба на сите производи на фа-
бриката во состав на Електронската индустрија 
Ниш, во име и за сметка на претпријатието. 

Купување (набавка) на материјал за потребите 
на погонските и деловните единици во состав на 
Електронската индустрија — Ниш во име и за 
сметка на претпријатието. 

Надзор над монтажата и сервисното одржу -
вање на производите кои ги продава Електронска-
та индустрија — Ниш. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 129/64. (327) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот ча претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 84, страна 243 е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Воздухопловното 
претпријатие „20 мај" — Скопје, Давко Љубен, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност. 

Претпријатието во иднина ќе го потпишуваат. 
Тевчев Тодоров Љубомир, директор, Сухарова Јо-
ванова Менка, шеф на сметководството, и Добрев-
ски Тодор, помошник директор, сметано од 17. Ш. 
1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 140/64. (368) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 408, страна 339, книга П е запишано 
следното: Илиевски Јовче, досегашен раководител 
на Продавницата во Титов Велес на улица „Мар-
шал Тито" б. б. е разрешен од должност и му пре -
станува правото за потпишување. 

За раководител на продавницата е назначен 
Слабев Благоја. Тој продавницата ќе ја потпишу-
ва, задолжува и раздолжува, сметано од 10. П. 196 ± 
година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 69/64. (369) 

15 мај 1965 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 309, страна 1349, книга I е запишано 
следното: Селман Љуши, досегашен раководител 
на Продавницата во Гостивар, улица „Борче Јова-
новски" бр. 5 на Индустријата за текстилна и 
крзнарска конфекција „Иднина" — Битола е сме-
нет и за раководител на продавницата е назначен 
Карпузи Шукри, сметано од 26. Ш. 1964 година, кот 
нема да биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 160/64. (431) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 95, страна 259 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Фабриката за три-
кот а ж и конфекција „Киро Фетак" — Куманово 
и тоа. Шумановски Петко Звонимир, ш е ф на ко-
мерцијалното одделение, и Петровски Стојан Ду-
шан, ш е ф на сметководството им престанува пра-
вото за потпишување. 

За нови потписници на фабриката се назна-
чени следните лица: Трајковски Горѓи Љубиша 
комерцијален директор, и Калинова Иван Ивана, 
шеф на сметководството. Тие фабриката ќе ја 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со ста-
рите регистрирани потписници и тоа: Јовановски 
Драган, директор, и Митев Драган, финансов ди 
ректор, сметано од 25. Ш. 1964 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 158/64. (432) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 20, 
страна 75 е запишано следното: Земјоделската за-
друга „ПЗробуда" од село Петралица, Кумановска 
околија, со решението на Собранието на општи-
ната Крива Паланка број 02-2203/1 од 26. П. 1961 
година е ставена под присилна управа. 

За присилен управник на задругата е назна-
чен со решението на Собранието на општината 
Крива Паланка број 03-1911/1-1964 од 26. П. 1964 
година Мите Васков Анастасовски. Тој задругата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со ше-
фот на сметководството Бошковски Стојчев Во-
јислав, сметано од 25. Ш. 1964 година. 

На досегашните потписници на задругата и 
тоа: Ристовски К. Митко в. д. управник, Николов-
ски Ј. Стамен, земјоделски техничар, Јанковски 
Д. Александар, благајник, им престанува правото 
за потпишување, бидејќи се разрешени од долж-
ност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 154/64. (433) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 6, страна 17 е запишано следното: 
Д И Ш К О В С К И Бранко, досегашен ликвидатор на 
Претпријатието за прикажување на филмови — 
Куманово, под редовна ликвидација, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпи-
шување. 



15 мај 1965 

За ликвидатор на претпријатието е назначен 
со решението на Собранието на општината Кума-
ново броЈ 4863/1 од 12. Ш. 1964 година Јордан Јо-
сифовски, финансов директор при Претпријатието 
„Кик" — Куманово ТОЈ претпријатието под редов-
на ликвидација ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето, сме-
тано од 25. Ш. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 155/64. (435) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 519, страна 1499 е запишано следното 
Покрај досегашните потписници на „Македонија" 
дрво" — деловно здружение за увоз, извоз и вна-
трешен промет — Скопје и тоа: Никола Иванов, 
шеф на сметководството, Манасиевски Војо, ди-
ректор, и Никола Периќ, здружението ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува и новоназначе-
ниот потписник Симо Кировски, сметано од 18. Ш. 
1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 147/64. (439^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 285, страна 1103 е запишано следното' 
На досегашниот потписник на Претпријатието на 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот соо-
браќај — Тетово Јанкуловски Љубомир, в. д. ди-
ректор, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен со решението на Собранието на општината 
Тетово број 01-17908 од 13. XI. 1963 година Зоран 
Бошковски. ТОЈ претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува до 31.1.1964 година како 
в. д. директор, а од таа дата е назначен до реше-
нието на Општинското собрание Тетово бр. 01-1653 
од 31.1.1964 година за директор и како таков во 
иднина ќе го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 115/64. (440) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег бр, 77, страна 221 е запишано следното: 
Јордан Димитровски, досегашен раководител на 
Продавницата броЈ 5 во Скопје, на улица „Иво 
Рибар Лола" бр. 130 на Претпријатието за дрвна 
индустрија „Треска" — Скопје, е разрешен од 
должност. За раководител на продавницата е на-
значен Петровски Љубе, кој нема да биде потпис-
ник, сметано од 14. Ш. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 136/64. (441) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 643, страна 761, книга П е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Продавницата број 4 во Скопје 
на улица „Белградска" бр. 43 на Конфекционото 
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претпријатие „Иднина" — Битола, бидејќи е сру-
шена од земјотресот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 149/63. (445) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 296, страна 1177, книга I е запишано 
следното: Јовановски Ангеле, досегашен раководи-
тел на Продавницата број 10 во Тетово на улица 
„Страшо Пинџур" број 9 на Конфекционото прет-
пријатие „Иднина" — Битола, е разрешен од 
должност. За раководител на продавницата е на-
значен Виктор Кадевски, кој нема да биде поа -
писник, сметано од 26. Ш. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 159/64. (452) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 440, страна 609, книга П е запишано 
следното: на Шумско индустрискиот комбинат 
„Страшо Пинџур" од Кавадарци со решението на 
Собранието на општината Кавадарци број 03-8430 
од 20 ХП. 1963 година е одобрено конституисањето. 

Исто така покрај досегашниот потписник но 
комбинатот Тошо Чулев, в. д. директор, комби-
натот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат во границите на овластувањето и ново-
назначените потписници и тоа: Кујенџиева Магда, 
финансов директор, Попов ѓорѓи, технички дирек-
тор, Грков Панчо, секретар, Колев Трајче, шеф на 
материјалното книговодство, Трифунов Крсте, шеф 
на набавното одделение, Мукаетов Ангел, раково-
дител на инв. група, Кабранов Перо, шеф на кни-
говодството, сметано од 27. Ш. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 168/64. (457) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 12, страна 25 е запишано следното: На 
досегашните потписници на Земјоделскиот комби-
нат „Тиквеш" — Кавадарци и тоа: Ангел Ванев, 
раководител на економската единица нови лозја, 
и Доне Илиев, ш е ф на сметководството, им пре-
станува правото за потпишување. 

За нови потписници на комбинатот се назна-
чени следните лица: Младен Томевски, секретар, 
и Илија Јорданов, ш е ф на сметководството. Тие 
комбинатот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат со старите регистрирани потписници. 
Диме Галапчев, директор, Јанаки Мицев, заменик 
главен директор, Петар Андонов, финансов ди-
ректор, Лазар Грозданов, комерцијален директор, 
сметано од 18. Ш. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 145/64. (450) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 519, страна 1499, е запишано следното' 
Покрај досегашните потписници на „Македонија 
дрво" деловно здружение за увоз, извоз и вна-
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трешен промет — Скопје и тоа Никола Иванов 
шеф на сметководството, Манасиевски Војо, ди 
ректор, Никола Периќ, в д директор, Симо Ки-
ровски, шеф на внатрешен промет, здружението 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува и но-
воназначениот потписник Миљана Бундалевска, 
шеф на девизна служба, сметано од 27. Ш. 1964 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 165/64. (4611 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 301, страна 781 е запишано следното 
Согласно со правилата на Фабриката за цемент 
„Усје" — Скопје одобрени од Народниот одбор на 
општината Кисела Вода — Скопје со решението 
број 04-8004 од 31. УШ 1958 година, споредната 
дејност на Фабриката за цемент „УсЈе" — Скопје 
е. лабораториски и машинобраварски услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
б р 171^64. " (463) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата м дуќаните 
под рег. бр. 53, страна 153 и на рег бр. 542, страна 
3, книга П е запишано следното: Покрај досегаш-
ните потписници на трите потона: Индустрискиот 
погон „Препород" — Идризово, Занаетчискиот по-
гон — Идризово и Економијата — Идризово па 
Казнено-поправителниот дом —- Идризово и тоа: 
Вељановски Бранко, ш е ф на сметководството, Са-
вовски Мишо, лом. управник, Мешковски Мето-
диев Наќо, управник, Микевски Драган, началник 
на Одделението за општи и правни работи, истите 
погони ќе ги потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето и новоназначениот 
потписник инженер Часлав Радивојевиќ, технички 
раководител при Индустриски^ погон „Препород' 
при КПД Идризово, сметано од 2 IV 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп 
бр. 179/64. (482) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег бр. 104, страна 291 е запишано следното. 
Трајковски Доцев Драган, досегашен в. д. дирек-
тор на Занаетчиското конфекционо претпријатие 
„Билјана" — Куманово, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Собранието на општината Куманово 
број 2891/1 од 28 П. 1964 година Звонко Шумано-в-
ски. ТОЈ претпријатието ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува со стариот регистриран пот-
писник Георгиевски С Кирил, шеф на сметковод-
ството, и новоназначениот потписник Драган До-
цев Трајковски, шеф на комерцијално^ одделе-
ние, сметано од 19 Ш 1964 година 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 148/64 (495) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
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под рег бр. 234, страна 617 е запишано следното: 
Бошков Лазаров Климентије, досегашен раково-
дител на Откупната станица во Кавадарци на 
Претпријатието за промет и извоз на лековити 
билки и афион „Билка" — Скопје, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За раководител на станицата е назначен Неј-
ков Лазо, КОЈ Откупната станица во Кавадарци ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува, сметано 
од 14 Ш. 1964 година, во границите на овластува -
њето 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 134/64. (4961 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Воена книшка на име Хамди Руфата Халили, 
ул „Ново Село" бр. 41, Тетово (516) 

Воена книшка на име Петар Ивановски, ул 
,.Борис Бастера" бр. 211, Битола. (1672) 

Службеничка милиционерска легитимација бр. 
2497, издадена од РСВР — Скопје на име Љупчо 
Стојанов Костадиновски, с. Конче, Штип. (1864) 

Свидетелство бр. 104 за положен испит високо-
квалификуван работник — млекар, издадено од 
Работничкиот универзитет - Скопје на име Гли-
гор Г Ѓуровски, Скопје. (1949) 

Потврда бр. 045312/1964 година на име Јордан 
Алексовски, Гостивар. (1987) 

Здравствена легитимација на име Јусуф Бе-
шира Нуре дини, Гостивар. (2068) 

Пасош бр. 810246. издаден од СВР — Гевгелија 
на име Љубинка Р. Маџароза, ул. „Маршал Тито'' 
бр 254, Гевгелија. (2192) 

Пасош бр. 062415 виза ЈЅГѕ 212691 од 1. X. 1964 
година, издаден од СВР — Битола на име Нико-
лија Штурева, с. Ѓавато, Битола. (2402) 

Пасош серија бр 683814, издаден од СВР — 
Титов Велес на име Софија Димитрова, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 37, Гевгелија. (2535) 

Патна исправа бр. 992660, издадена од СВР — 
Тетово на име Хаки Беџети, ул. „Ленин" Тетово 

(2546; 
ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 2640, серија бр 0174152 на 
име Исмаил Авзи Каримани, с. Шемшово, Тетово. 

(869) 
Лична карта рег. бр. 6369, серија бр. 0668994 

издадена од СВР — Тетово на име Ештреф Абду-
раман Имери, с. Камењане, Тетово. (870) 

Лична карта рег бр. 38281, серија бр. 0693546 
издадена од СВР — Тетово на име Зулфи Руфата 
Бајрами, с Бродец, Тетово. (871) 

Лична карта рег бр. 9229, серија бр. 0792791 
издадена од СВР — Тетово на име Милчо Асен 
Донев, ул „Бр. Миладинови" бр. 31, Тетово. (872) 

Лична карта рег бр. 28007, серија бр. 0769117 
издадена од СВР — Гостивар на име Абдулмута-
лип Сабри Шабани, с Гор. Бањица, Гостивар. (873) 

Лична карта рег. бр. 801, серија бр. 0312901 
издадена од СВР — Св. Николе на име Савре Ма-
насиев Величковски, с Сопот, Св. Николе. (874) 

Лична карта рег бр. 3031, серија бр. 0166693 
издадена од ОВР — Неготино на име Трајанка 
Стојан Трајкова, с. Демир Капија, Неготино. (875) 

Лична карта рег бр. 5506, серија бр. 0170118 
издадена од СВР — Тетово на име Касам Шефкет 
Мамути, с. Бродец, Тетово. (1122) 
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Лична карта рег бр. 2434, сарија бр. 0776346 
издадена од ОВР — Тетово на име Вукашин Војо 
Зафироски, ул. „Гоце Делчев" бр. 17, Тетово. (1123) 

Лична карта рег. бр. 385, серија бр 0242394 
издадена од ОВР — Брод на име Звонимир Билби-
лов ѓорѓиоски, с. Дреново, Македонски Брод. (1124) 

Лична карта рег. бр. 7384, серија бр. 0789463 
издадена од СВР — Тетово на име Кадри Умер 
Зендели, ул. „Ленин" бр. 27, Тетово. (1125) 

Лична карта рег. бр. 15352, серија бр. 0120053 
издадена од СВР — Дебар на име Аџи Демира 
Коруни, ул. „Питу Гули" бр. 252, Охрид. (838) 

Лична карта рег. бр. 40027. серија бр 0695277 
издадена од ОВР — Гостивар на име Слободан Фо-
тир Вељановски, ул. „С. Пеноски" бр. 36, Гостивар. 

Лична карта рег. бр. 2234, серија бр. 0307090 
издадена од СВР — Штип на име Микраил Трајчев 
Филипов, ул. „Мирче Ацев" бр. 9, Штип. (840) 

Лична карта рег. бр. 21, серија бр. 0121233 
издадена^ од СВР — Делчево на име Богатин Тасев 
Костовски, с К. Дол, Делчево. (841) 

Лична карта рег. бр. 25672, серија бр. 0219856 
издадена од СВР — Охрид на име Рамазан Дестан 
Сулејманоски, ул. „Ј. Сандански" бр. 90, Кичево. 

(842) 
Лична карта рег. бр. 16868, серија бр. 0732300 

издадена од СВР — Кичево на име Џелил Сали 
Абазоски, с. Колибари, Кичево. (843) 

Лична карта рег. бр. 603, серија бр 0313422 
издадена од СВР — Св. Николе на име Стојан 
Менчов Станков, с. Амзабегово, Св. Николе (844) 

Лична карта рег. бр. 831, серија бр. 0316343 
на име Борис Стојан Андонов, с Робово, Стру-
мица. (845) 

Лична карта рег. бр 9306, издадена од СВР — 
Битола на име Тодор Кале Тодевски, ул „4-ти 
ноември" бр. 66, Битола. (846) 

Лична карта рег. бр. 1802, серија бр 0074225 
издадена од СВР — Битола на име Христо Вангел 
Гулев, ул „Цветан Димов" бр. 2, Битола. (847) 

Лична карта рег. бр. 785, серија бр 0209429 
издадена од СВР — Охрид на име Никола Петар 
Ристовски, ул. „Река Места" бр. 13а, Охрид. (848) 

Лична карта рег. бр 24400, серија бр. 0178428 
издадена од СВР — Охрид на име Ѓорѓи Настев 
Тауловски, с Елшани, Охрид (849) 

Лична карта рег. бр 6109, издадена од РВР — 
Кичево на име Стаменка Павле Николоска, с 
Другово, Кичево (850) 

Лична карта рег. бр. 505, серија бр. 0360515 
на име Борис Јованов Тошевски, с. Богомила, Ти-
товве лешко. (851) 

Лична карта рег бр. 23524, серија бр. 0340418 
издадена од СВР - Т. Велес на име Богдан Трај-
ков Илиев, ул. „Васил Левски" бр 15, Т. Велес. (852) 

Лична карта рег. бр. 9859, серија бр 1561169 
издадена од ОВР — Вараждин на име Веби Даут 
Саити, ул. „Охридска" бр. 26, Тетово. (853) 

Лична карта рег. бр. 20582, серија бр 0717192 
издадена од СВР - Гостивар на име Нијази Љут-
ви Исмани, ул. „Ленин" бр. 13, Тетово. (854) 

Лична карт^а рег. бр. 40658, серија бр. 0695901 
издадена од СВР - Тетово на име Јашар Џ. Љума, 
ул „Р. Цониќ" бр. 11, Тетово. (855) 

Лична карта рег бр. 2211, ,серија бр. 0776123 
издадена од ОВР — Тетово на име Беџет Решет 
Идризи, с. Лисец, Тетово. (856) 

Лична карта рег. бр 189, серија бр 0301500 
издадена од ОВР — Штип на име Атанасије Ште-
РЈОВ Атанасов, с. Пенуш, НГг^п. (857) 

Лична карта рег. бр 5899, серија бр. 416905 
издадена од СВР — Радовиш на име Димитар Ар-
сов Јованов, с Дукатино, Радовиш. (858) 

Лична карта рег бр. 453, серија бр. 0573180 
издадена од ОВР — Куманово на име Есат 3 
Мустафи, ул. „Трст" бр. 28, Куманово. (1026) 

Лична карта рег бр 6264, издадена од СВР — 
Куманово на име Рамадан Б. Исени, с Ропалце, 
Куманово. (1027) 

Лична карта рег. бр 3601, серија бр. 0439144 
издадена од ОВР — Куманово на име Ремзи А 
А В Д И Ј И , ул. „Киро Антевски" бр. 9, Куманово. (1028) 

Лична карта рег. бр. 2539, серија бр. 0841837 
издадена од СВР — Куманово на име Сали Рушит 
Фазлији, с. Лопате, Куманово . (1029) 

Лична карта рег бр. 8588, серија бр. 0344915 
издадена од ОВР — Кратово на име Аритон Јова-
новски, ул „Тоде Мендол' бр. 26, Куманово. (1030) 

Лична карта рег бр. 15471, серија бр 0555286 
издадена ед СВР — Куманово на име Саво М. Сте-
фановски, с. Мл Нагоричане, Куманово (1031) 

Лична карта рег бр. 23468, серија бр. 0539286 
издадена од СВР — Куманово на име Душко Р. 
Недевски, ул „Борис Кидрич ' бр 29, Куманово. 

(1032) 
Лична карта рег. бр. 5987, серија бр. 0546597 

издадена од СВР — Куманово на име Захарије С. 
Величковски, с Лопате, Куманово (1033) 

Лична карта рег. бр. 5726, серија бр. 05321181 
издадена од СВР — Куманово на име Драгица 
Горѓи Петковска Китиќ, ул. „Нар. Револуција" бр. 
106, Куманово. (1034) 

Лична карта рег. бр. 404, сериЈа бр. 0573131 
издадена од ОВР — Куманово на име Милорад 
Светислав Симоновиќ, с. Умин Дол, Куманово. 

(1035) 
Лична карта рег. бр. 32796, серија бр. 387084 

издадена од СВР — Вршац на име Велко А. Пе-
ровски, ул. „Дим. Влахов" бр. 38 Куманово. (1036) 

Лична карта рег. бр. 706, серија бр. 0462316 на 
име Васо Димка Богдановски, с. Тромеѓа, Кума-
ново. (1037) 

Лична карта рег. бр. 7173, серија бр. 0547688 
издадена од ОВР — Куманово на име Масе Пе-
труш Илиевски, с Мл. Нагоричане, Куманово. (1038) 

Лична карта рег. бр. 1756, серија бр. 0156466 
издадена од НОО — Дебар на име Идрис Рустем 
Машкули, с. Селокуќи, Дебар. (1039) 

Лична карта рег. бр. 1427, серија бр. 0156137 
издадена од СВР — Дебар на има Абди Исен Аб-
диовски, с. Г Пап,раниќ, Дебар. (1040) 

Лична карта рег бр 718, серија бр. 0140428 
издадена од НОО — Дебар на име Осман Елмаз 
Муча, ул. „Едип Папранику" бр. 17, Дебар. (1041) 

Лична карта рег. бр. 3930, серија бр. 0108640 
издадена од СВР — Дебар на име Мамут Малиќ 
Асимовски, с. Броштица, Дебар. (1042) 

Лична карта рег. бр. 3074, издадена од НОО — 
Дебар на име Садик Алим Дука, с. Спас, Дебар. 

(1043) 
Лична карта рег. бр. 13540, серија бр. 0118250 

издадена од ОВР — Дебар на име Реџеп Ислама 
Имеровски, с Г. Папраник, Дебар. (1044) 

Лична карта рег. бр. 3179, серија бр. 0107889 
издадена од ОВР — Дебар на име Ремзија Пенија 
Ајдиновска Имеровска, с. Г. Папраник, Дебар. 

(1045) 
Лична карта рег бр. 938, серија бр. 0243448 

издадена од РВР — Кичево на име Димитрија 
Славко Божиноски, с. Малковец, Кичево. (1046) 

Лична карта рег. бр. 11815, серија бр. 0756354 
издадена од СВР — Кичево на име Исмаил Селим 
Трифуноски, Кичево. (1047) 

Лична карта рег. бр. 29576, серија бр. 0223774 
издадена од СВР — Кичево на име Киро Мито 
Миленоски , с Белица, Кичево. (1048) 

Лична карта рег. бр. 6828, серија бр. 0077985 
издадена од СВР - Битола на име Донка Димитар 
(Василева) Стојанова, ул. „Солунска" бр. 190, Би-
тола. (1049) 

Лична карта рег. бр. 11201, серија бр. 0081301 
издадена од СВР — Битола на име Ѓорги Ангеле 
Талевски, ул. „Солунска" бр. 10, Битола. (1050) 

Лична карта рег. бр. 3353, серија бр. 0129562 
издадена од СВР — Битола на име Таир Ибраим 
Каранфиловски, ул. „Охрид" бр. 143, Битола. (1051) 
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Лична карта рег. бр. 3113 серија бр. 0212620 
издадена од СВР — Охрид на име Топлица Јован 
НовичиК, ул. „Радојца Новичик" бр. 5, Охрид. (1052) 

Лична карта рег. бр. 4161, серија бр. 0029903 
издадена од СВР — Ресен на име Петре Васила 
Печовски, с. Сливница, Ресен. (1053) 

Лична карта рег. бр. 26191, сарија бр. 0682936 
издадена од С^Р — Тетово на име Душан Томе 
Павлоски, ул. „Детинска" бб, Тетово. (1054) 

Лична карта рег. бр. 2289, серија бр. 0614125 
издадена од СВ Р — Скопје на име Милан Петар 
К о л с к и , с. Туденце, Тетово. ' (1055) 

Лична карта рег. бр. 12932, серија бр. 0496242 
издадена од СВР — Черномеј на име Сефер Тефик 
Селмани, с. Требош, Тетово. (1056) 

Лична карта рег. бр. 38070, серија бр, 0693335 
издадена од СВР — Тетово на име Рефет Раиф 
Зеќири, с. Селце, Тетово. (1057) 

Лична карта рег. бр. 44233, серија бр. 0799467 
издадена од СВР — Тетово на име Алириза Абду-
раим Идризи, с. Отушиште, Тетово. (10^8) 

Лична карта рег. бр. 333, серија бр. 023307 из-
дадена од СВР — Штип на име Костадин Иванов 
Киров, ул. „Сутјеска" бр. 18/1, Штип. (1059) 

Лична карта рег. бр. 3945, серија бр, 0762546 
издадена од СВР — Кочани на име Станојко То-
мев Вангелов, с. Чифлик, Кочани. (1060) 

Лична карта рег. бр. 5971, серија бр. 416600 
издадена од СВР — Радовиш на име Анѓа Ѓ. Та-
сева, ул. „29 ноември" бр. 25, Радовиш. (1061) 

Лична карта рег. бр. 1007, серија бр. 0460218 
на име Радован Серафим Б О Ј К О В С К И , С. Ш. Рудари, 
Кратово. " (1062) 

Лична карта рег. бр. 2794, серија бр. 0443 706 
издадена од ОВР — Неготино на име Стефан Ѓор-
ѓи Митров, с. Барово, Неготино. (1063) 

Лична карта рег. бр. 2596, серија бр. 0776508 
издадена од ОВР — Тетово на име Сатки Абдула 
Абази, с. Џепчиште, Тетово. (1064) 

Лична карта рег. бр. 20138, серија бр 0680810 
издадена од СВР — Тетово на име Асип Мифтар 
Зибери, ул. „Штипска" бр. 23, Тетово. (1065) 

Лична кар-та рег. бр. 879, серија бр. 0787407 
издадена од СВР — Тетово на име Јован Тасе Ди-
моски, ул. „Косовска" бр. 13, Тетово. (1066) 

Лична карта рег. бр. 12974, серија бр. 0709484 
издадена од СВР — Гостивар на име Томо Мисков 
Томоски, ул. „Род, Цониќ" бр. 27, Тетово. (1067) 

Лична карта рег. бр. 31780, серија бр. 0792456 
издадена од СВР — Тетово на име Томислав Сто-
ле Блажевски, с. Непроштено, Тетово. (1068) 

Лична карта рег. бр. 36402, серија бр. 0692464 
издадена ед СВР — Гостивар на име Нуриосман 
Фазли СеЈфули, с. Горна Бањица, Гостивар. (1069) 

Лична карта рег. бр. 2190, серија бр. 0448846 
издадена од СВР - Т. Велес на име Лилјана С 
Стефановска, ул. „Божидар Мицковиќ" бр. 16, Ку-
маново. (1070) 

Лична карта рег. бр. 1936, серија бр. 0307361 
издадена од СВР — Штип на име Сава Славкова 
Богданова, с. Радање, Штип. (1071) 

Лична карта рег. бр. 5840, серија бр. 2040216 
издадена од СВР — Стара Пазува, на име Ана Јано 
Чмелиќ, ул. „Охридска" бр 65, Струмица. (1072) 

Лична карта рег. бр. 2150/ш, серија бр 0137856 
издадена од СВР — Штип на име Славе Јангелов 
Димитровски, с. Стамор, Делчево. (1073) 

Лична карта рег. бр. 2511, серија бр 0776423 
издадена од СВР — Тетово на име Шабедин Ферик 
Јашари, ул. „Ленин" бр. 39, Тетово. (1074) 

Лична карта рег. бр. 47330, серија бр. 0270865 
издадена од СВР — Тетово на име Фатиме Зекир 
(Шаќири) Адеми, ул. „Битолска" бр. 59, Тетово. 

(1075) 
Лична карта рег бр 4534, серија бр 0664937 

издадена од СВР — Тетово на име Абдула Камбер 
Камбер,и, с Џепчиште, Тетово. (1076) 

Лична карта рег. бр. 12615, серија бр. 0117325 
издадена од СВР - Гостивар на име Рашит Мурат 
сѕубари, с Жировница, Гостивар (1077) 

Лична карта рег бр. 971, серија бр. 0272476 
издадена од С ^ Р — Гостивар на име Хајрула Заим 
^усејни, с. Лакавица, Гостивар, (1078) 

лична курта р..г бр. 3848, серија бр. 0455557 
издадена од ОВР — Струмица на име Христо Пан-
де брајков, ул. „Солунска" бр. 28, Струмица. (1079) 

лична карта рег. бр. 6246, серија бр 0028869 
издадена од СВР — Ресен на име Никола К. Дрцу-
лозски, с. Дарев Двор, Ресен. (1080) 

Лична карта рег. бр. 5736, серија бр. 0111006 
издадена од СВР — Битола на име Иван Велјан 
Ристевски, с. Маково-, Битола. (1081) 

Лична карта рег. бр. 7888, серија бр. 0231896 
издадена од СВР — Охрид на име Ило Китанов 
Ѓорѓиовски, ул „Железничка населба", Охрид. 

(1082) 
Лична карта рег. бр. 69, серија бр. 0239979 на 

име Најденка Штерјова Секулоска, ул. „Марко Не-
сшроски" бр. 22а, Охрид. (1083) 

Лична карта рег. бр. 2263, серија бр. 0737273 
издадена од ОВР — Кичево на име Адилка Бајрам 
Зенкоска, Кичево. (1084) 

Лична карта рег. бр. 6467, серија бр. 0762379 
издадена од ОВР — Тетово на име Касам Сулеј-
ман Селмани, ул. „Ленин" бр. 59, Тетово. (1085) 

Лична карта рег. бр. 22689, серија бр. 0719299 
издадена ед СВР — Гостивар на име Емро Лазим 
Амзи, с. Лакавица, Гостивар. (1086) 

Лична карта рег. бр. 24520', серија бр. 0721330 
издадена од СВР — Гостивар на име Руит Салиов 
Елези, с. Страјане, Гостивар. (1087) 

Лична карта рег. бр. 2473, серија бр. 0376193 
издадена од СВР — Св. Николе на име Браим 
Ајдин Лата, с. Милино, Св. Николе. (1088) 

Лична карта рег. бр, 417889, издадена од СВР 
— Радовиш на име ИлиЈа Ристо Стојанов, с. Иње-
во, Радовиш. (1089) 

Лична карта рег. бр. 2225, сарија бр. 0261832 
издадена од СВР — Битола на име Димко Петре 
Узуновски, ул. „Ријека" бр. 22, Битола. (1090) 

Лична карта рег. бр. 23412, серија бр. 0120934 
издадена од СВР — Битола на име Богоја Мицев 
Стојковски, с Церово, Битола. (1091) 

Лична карта рег. бр. 3016, серија бр. 0229226 
издадена од СВР — Охрид на име Климе Тренев 
Котески, ул. „Гоце Делчев" бр. 141, Охрид. (1092) 

Лична карта рег. бр. 2401, серија бр. 0449057 
издадена од ОВР — Титов Велес на име Бојка Ми-
хајло (Мишева) Настовска, ул. „Пеце Карев" бр. 12, 
Титов Велес. (1093) 

Лична карта рег. бр. 14618, серија бр. 0335034 
издадена од СВР — Титов Велес на име Драге Ни-
колов Богданов, с. Оморани, Титов Велес. (1094) 

Лична кар^а рег. бр. 1241, серија бр. 0341751 
издадена од СВР — Титов Велес на име Петре 
Илиев Миневски, с. Војница, Титов Велес. (1095) 

Лична карта рег. бр. 4951, серија бр 0329461 
издадена од СВР — Т. Велес на име Владо Лазов 
Ивев, ул. „Богдан Карака" бр. 15, Т. Велес. (1096) 

Лична карта рег бр. 201, серија бр. 0365211 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ќиро Ж и в -
ков Лалков, с. Ресава, Кавадарци. (1097) 

Лична карта рег. бр. 1162, серија бр 0483707 
издадена од ОВР — Струмица на име Александар 
Горги Анастасов, ул. „Цветан Димов" бр 3, Стру-
мица. (1099) 

Лична карта рег. бр. 20321, серија бр. 0265142 
издадена од СВР — Битола на име Васил Наумов 
Митевски, ул. „Партизанска" бр. 12/УП, Битола. 

(1100) 
Лична карта рег бр 1208, серија бр. 0208432 

издадена од СВР — Куманово на име Богоје Алек-
сандар Зафировски, с Романовце, Куманово. (1101) 
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Лична карта рег. бр. 1612, серија бр. 0739523 
на име Благо ја Ристо Велјаноски, ул. „Билјанини 
Извори" бр. 1, Охрид (1102) 

Лична карта рег. бр. 472, серија бр. 0244282 
на име Петре Илов Китрозоски, с. Лескоец, Охрид. 

(1103) 
Лична карта рег. бр. 3938, серија бр 0228548 

издадена од ОВР — Охрид на име Борис Димков 
Бужокоски, с. Велгошти, Охрид. (1104) 

Лична карта рег. бр. 5453, серија бр. 0433961 
издадена од СВР — Гевгелија на име Апостол 
Иван Делев, с. Јосифово, Валандово. (1105) 

Лична кар^а рег. бр. 2540, серија бр. 0490343 
издадена од СВР — Кавадарци на име Глигор 
Борисов Тасев, с. Бегниште, Кавадарци. (1106) 

Лична карта рег. бр. 5781, серија бр. 0495111 
издадена од ОВР — Кавадарци на име Цандо Па-
нов Бебеџаков, Кавадарци. (1107) 

Лична карта рег. бр. 15092, серија бр. 0675402 
издадена од ОВР — Тетово на име Ќемал Кадри 
Кадри, с. Копачин Дол, Тетово (1108) 

Лична карта рег. бр. 20182, серија бр. 0680874 
издадена од СВР — Тетово на име Емурла Осман 
Емини, с. Порој, Тетово. (1109) 

Лична карта рег. бр 3325, серија бр 0177337 
на име Сребренка Бориз Савеска, с. Копанце, Те-
тово. (1110) 

Лична карта рег. бр. 2331, серија бр. 0173836 
на име Јунвез Неби Нухи, с. Боговине, Тетово 

(1111) 
Лична карга рег. бр. 3005, серија бр. 0305864 

издадена од СВР — Штип на име Мане Стојмен 
Николов, с. Лакавица, Штип. (1112) 

Лична карта рег. бр. 6994, серија бр. 0380604 
издадена од СВР — Кочани на име Р у ж а Горѓи 
Коцева, с. Бели, Кочани. (1113) 

Лична кар^а рег. бр. 3314, серија бр 0455823 
издадена од ОВР — Струмица на име Љ е ф т е р и к а 
Илија (Ампова) Патрикова, ул. „Партизанска" бр 
49, Струмица. (1114) 

Лична карта рег. бр. 1162, серија бр. 0288172 
издадена од ОВР — Македонски Брод на име Ма-
рија Данилова Андоноска, с Дреново, Македонски 
Брод. (1115) 

Лична карта рег бр 241, серија бр. 0368751 
на име Синан Синани Укшини, с. Согле, Титов 
Велес. (1116) 

Лична карта рег. бр. 23990, серија бр. 0357084 
издадена од СВР — Титов Велес на име Абдула 
Синана Хаџа, с. Мелница, Титов Велес. (1117) 

Лична карта рег бр. 19640, серија бр. 0716250 
издадена од СВР — Гостивар на име Џемо Б. Џемо, 
с. Симница, Гостивар. (1118) 

Лична карта рег. бр. 8317/ш, серија бр. 0297790 
издадена од С'ВР — Радовиш на име Стоимен Ми-
тев Василев, с. Габревци, Радовиш (1119) 

Лична карта рег бр. 2332/ш, серија бр 0407819 
издадена од СВР — Радовиш на име Јован Ме-
тоди Тодоров, с. Покрајчево, Радовиш. (1120) 

Лична карта рег. бр 8125, серија бр. 0164132 
издадена од СВР — Битола на име Васко Христов 
Трајковски, ул. „Стив Наумов" бр. 59, Битола. (1121) 

Лична карта рег бр. 23133, серија бр 0443806 
издадена од СВР — Титов Велес на име Петар 
Апс стол Стоев, с Дошница, Неготино. (859) 

Лична карта рег. бр. 6842, серија бр. 0028755 
издадена од СВР — Ресен на име Р у ж а Кире Тра-ј-
ковска, с. Претор, Ресен (860) 

Лична ка,рта рег. бр. 5769, серија бр 0229662 
издадена од СВР — Охрид на име Панде Б л а ж е в 
Кароски, с. Скребатно, Охрид. (861) 

Лична карта рег. бр. 22360, серија бр. 0134389 
издадена од СВР — Охрид на име Миле Т р а ј а н 
Темелковски, с Дрмени, Ресен. (862) 

Лична кѕфта рег. бр. 3378, серија бр 0491725 
издадена од СВР — Кавадарци на име Доца Јован 
(ѓорѓиева) ѓорѓиева, с. Тимјаник, Неготино (863) 

Лична карта рег. бр. 3321, серија бр 0699931 
издадена од СВР — Гостивар на име Неџби Лиман 
Нухиу, с Корито, Гостивар. (864) 

Лична карта рег бр. 5817, серија бр 0211214 
издадена од ОВР — Охрид име Мустафа Ислам 
Чолак, ул „Аџи Мустафа" бр. 27, Охрид. (865) 

Лична карта рег. бр. 6499, серија бр 0216259 
издадена од СВР — Охрид на име Благо ј а К и р и л 
Трпеноски, ул. „Јане Сандански" бр 80, Охрид. (866) 

Лична карта рег. бр 6498, серија бр 1406614 
издадена од СВР — Нови П а з а р на име Рува А. 
Сејдовиќ, с. Горно Оризари, Титов Велес (867) 

Лична кар±а рег бр 17902, серија бр 0356320 
издадена од СВР — Титов Велес на име Тодор 
Стоинов Темелков, ул , ,ШарЈкл ' бр 19, Т. Велес. 

(868) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ Н А Р А Б О Т Н А Т А З А Е Д Н И Ц А НА 
ОСНОВНОТО У Ч И Л И Ш Т Е „ЈОРДАН К О Н С Т А Н -

ТИНОВ—ЏИНОТ" ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

распишува 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на слободните работни места на 
наставниот персонал во учебната 1965/66 година и 
тоа: 

1. наставник по математика — — — — 1 
2. наставник по ф и з и к а — — — — — 1 
3. наставник по руски Јазик — — — — 1 
4. наставник по основи на тех. образование 1 
5. наставник или струч. уч. по музичко 

воспитување — — — — — — — 1 
6. наставник или стр. учител по физичко 

воспитување — — — — — — — 1 
7. учител за одделенска настава — — — 1 

У с л о в и : 
За работните места од реден број 1 до 3 педа-

гошка академија и две години работно искуство. 
За работното место броЈ 4 педагошка академија , 
За работното место бр 5 и 6 педагошка а к а -

демија или средно стручно училиште со пет години 
работно искуство. 

За работното место број 7 учителска школа 
и 10 години работно искуство. 

Пријавите за учество на конкурсот таксирана 
со 50 динари таксена марка се поднесуваат до Со-
ветот на работната заедница на училиштето до 
20 Јуни 1965 год. 

Кандидатите се должни да ги достават ситз 
потребни документи од член 17 од Правилникот за 
спроведување на конкурси за пополнување на 
слободните работни места на наставниот персона л 
во училиштето1 и другите воспитни установи. 

Личниот доход се определува врз основа на 
Правилникот за личниот доход на училиштето. (608) 

Врз основа на член 244 од З Ј С и член 10 од 
Правилникот за спроведување на конкурсите за 
пополнување на местата на наставниот и воспит-
ниот персонал во училиштата и другите воспитни 
установи, а врз основа на Одлуката на советите 
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од училиштата за распишување на конкурси, Со 
ветот за просвета при Собранието на општината 
Дебар, 

распишува 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите места за наставен 
персонал во училиштата од подрачјето на општи-
ната Дебар за учебната 1965/66 година, и тоа: 

I. Гимназија „Здравко Чочковски" — Дебар 
1. Професор по физика — — — — — — 1 
2. Професор по географија — — — — — 1 
3. Професор по историја — — — — — — 1 
4. Професори по руски јазик — — — — — 2 
5. Професор по македонски јазик — — — 1 
6. Професор по филозовска група предмети 1 

П. Осмолетка „Братство Единство" — Дебар 
1 Наставник по физичко и здравствено вос-

питување — — — — — — — — — 1 
2. Наставник по српскохрватски јазик — — 1 
3 Наставник по хемија, биологија и физика 1 
4 Наставник по македонски и руски јазик — 1 

Ш. Осмолетка „Ристе Ристевски" — с. 
Д. Мелничани 

1 Наставник по македонски и српскохрватски 
Јазик — — — — — — — — — — 1 

2 Наставник по математика и физика — — 1 
3. Наставник по биологија и хемија— — — 1 
4. Наставник по историја, географија и запоз-

навање на општеството — — — — — — 1 
5. Наставник по француски Јазик и физичко 

и здравствено воспитување — — — — 1 
6 Учител за комбинирани подрачја од I—IV 

во Централното училиште — — — — — 1 
7. Наставници по предметната настава V—VI 

одделение с. Могорче — — — — - 1 — 2 
8. Учители за одделенска настава во с. Могорче 2 
9. Учител за одделна настава за комбинирана 

паралелка во село. Д. Косоврасти — — — 1 
10. Учител за одделна настава за комбинирана 

паралелка во с Г. Косоврасти — — — — 1 

IV. Централно основно училиште „Моша Пијаде" 
— с. Папраник 

1. Наставници по македонски јазик —1 2 
2. Наставник по математика — — — — — 1 
3. Наставник по математика и физика — — 1 
4. Наставник по запознавање на природата, 

биологија и хемија — — — — — — — 1 
5. Наставник по запознавање на општество!о 

и географија — — — — — — — — 1 
6. Наставник по историја и соц. морал — — 1 
7. Наставник по ОТО — — — — — — — 1 

12. Наставник по музичко воспитување — — 1 
8. Наставник по српскохрватски јазик — — 1 
9. Наставник по француски јазик — — — 1 

10. Наставник по ликовно — — — — — 1 
11. Наставник по физичко воспитување — — 1 
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13. Учители за одделна настава во централните 
училишта — — — — — — — — — 9 

14. Учител за одделенска настава во центри, 
(шиптарски наставен јазик) — — — — 1 

15. Учител за подрачна паралелка во с. Брош-
тица - — — — — — — — — — 1 

16. Учители за подрачната паралелка во с. 
Џепиште — — — — — — — — — 2 

17. Учител за подрачната паралелка во с. Но^ак 
(турска настава) — — — — — — — 1 

18. Учител за подрачна паралелка во с. Елевци 
(турска настава) — — — — — — — 1 

19. Учител за подрачна паралелка во с. Бреш-
тани (турска настава) — — — — — — 1 

Основно училиште во село Селокуќи 
(шиптарска настава) 

1 Наставник за предметите математика и 
физика — — — — - — — — — 1 

2. Наставник за македонски и руски јазик — 1 
3. Учител за одделенска настава (ком. пара-

лелки) во централното училиште — — — 1 
4. Учител за одделенска настава во подрачна-

та паралелка во с. Коњари — — — — 1 
У с л о в и : 
За професори завршен соодветен факултет, 
За наставници завршена педагошка академија 

од соодветна група предмети; 
За учител завршена учителска школа. 
За наставниот персонал што ќе работи во учи-

лиштата од Централното училиште во с. Папраник, 
како ц за училиштето во Горно Косоврасти и Мо-
горче следува додаток за работа под тешки 
услови. 

Пријавите со потребни документи по член 31 
од Законот за јавните службеници, кандидатите 
треба да ги испраќаат директно до советите на 
училиштата каде конкурираат, најдоцна до 25 јуни 
оваа година. (650) 

СОДРЖИНА 
Страна 

212 Указ за прогласување на Законот за Ре 
публичкиот фонд за нестопански инве-
стиции — — — - — — — — — 505 
Закон за Републичкиот фонд за нестопан-
ски инвестиции — — — — — — — 505 

213 Одлука за разрешување и именување на 
републички секретари — — — — — 508 

214. Одлука за избор на пратеници во Соборот 
на народите на Сојузната скупштина — 507 

215. Одлука за разрешување и избирање на 
претседатели и членови на постојаните 
одбори и Мандатно-имунитетната коми-
сија на Соборот — — — — — — — 507 

216. Одлука за утврдување престанок на пра-
тенички мандат — — — — — — — 508 

217. Решение за распишување дополнителни 
избори за пратеник на Републичкиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија — — — — — — 508 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а. Пошт. фах, 51, Тел, 32-836, Одговорен уред ник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

при Народната банка - Скопје Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


