
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 15 април 1970 
С к о п ј е 

Број 9 Год. XXVI 

Претплатата за 1970 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

64. 
Врз основа на член 58 став 2 од Законот за ф и -

нансирање на општествено-политичките заедници 
во Социјалистичка Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 9/65 и 5/67), Извршниот со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВ-

НИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА НА РЕПУБЛИЧКАТА 

ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

1. Од средствата на Резервниот фонд на Соци-
јалистичка Република Македонија се отстапуваат 
550.000 динари на Републичката заедница на обра-
зованието како обртни средства. 

2. Републичката заедница на образованието пре-
отстапените средства ќе ги употреби за давање кре-
дити на основните заедници на образованието и вос-
питувањето. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 12-827/1 
23 март 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

65. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Ре -
публика Македонија и член 19 од Статутот на Елек-
тро-машинскиот факултет во Скопје, Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ 

НА ЕЛЕКТРО -МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата член 
на Советот на Електро-машинскиот факултет во 
Скопје, по негово барање на: 

— инж. ТОМИСЛАВ 3ОЈЧЕВСКИ. 
П. За член на Советот на Електро-машинскиот 

факулет во Скопје, со мандат од две години, се 
именува: 

— инж. РИСТО ПЕТРОВСКИ, директор на 
Ж Т П во Скопје. 

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

Бр. 15-729/1 
17 февруари 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

66. 
Врз основа на член 38 од Законот за шумите 

(„Службен весник на СРМ" бр, 27/68), републич-
киот секретар за земјоделство и шумарство доне-
сува 

ПРАВИЛНИК ЗА ШУМСКИ РЕД 

Член 1 

Преземањето соодветни мерки (шумски ред) со 
цел да се обезбеди природно подмладување и за -
штита на шумите од појава на пожари и ширење на 
штетни инсекти и растителни болести, штетно деј-
ство на ветер, снег и други елементарни непогоди, 
како и заштита на шумското земјиште се врши спо-
ред одредбите на овој правилник. 

Член 2 

Шумскиот ред се воведува и одржува: 
1. Во сечишта во време на сеча на стебла до-

значени за сеча, како и во време на нивната об-
работка; 

2. Во шуми каде се вршат мелиоративни сечи 
и нега на состоините (ресурекциони сечи, чистење 
и прореди); 

3. При искористување на стебла оштетени од 
елементарни непогоди (извали, ветроломи, снеголо-
ми, гром, огин, суша, мраз и слично) и стебла кои 
се бесправно исечени или оштетени; 

4. При отклонување на стебла и нивни делови 
нападнати од штетни инсекти и растителни бо-
лести; 

5. При искористување односно отклонување на 
сувад и полусуви стебла, сува лежеќа маса и отпа-
доци од сеча и обработка на посечено дрво (висо-
ки пенушки, вршинки, гранки, кора, иверки и сли-
чно); 

6. При изнесување на пресечено дрво од сечиш-
те односно стовариште во шума (поттурнување, тум-
бање, влечење, извоз со коли и други транспортни 
средства, точила — рижи и слично). 

Шумскиот ред се воведува веднаш, а најдоцна 
во рок од еден месец, по неговото нарушување. 

Член 3 

Соборување на стебла при сеча се врши во пра-
вец и на начин на кој пресеченото стебло со паѓа-
њето на јмалку ќе ги оштети околните стебла, под-
младокот и земјиштето, а и самото на јмалку да се 
оштети. 

На стрмните терени стеблата не смеат да се со-
боруваат во правец на падината. 

Член 4 

Висината на пенушката на пресечените стебла, 
мерена од страна, не може да биде поголема од */з 
од дебелината на истата. 

Знакот на дознаката што е ставен на газерот 
од стеблото мора по сечата да остане неоштетен на 
пенушката. 
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Член 5 
Обработката на пресечените стебла се врши по 

правило на просторот на сечиштето каде што има 
најмалку подмладок и од каде постои можност за 
најлесно изнесување на производите од шумата, а 
при тоа најмалку да се оштети подмладокот, шум-
ското земјиште и. произведениот шумски сортимент. 

Член 6 
По сената и обработката на дозначените стебла 

се врши преглед на сечиштето, при што дополни-
телно се дозначуваат за сеча стеблата што се мош-
не оштетени при сената и стеблата на кои се за -
качени пресечени стебла. 

Член 7 
Изнесувањето на шумските сортименти од шу-

ма до времено стовариште или извезен пат (дотур) 
се врши по претходно утврдени патишта и правци 
по к а ј ќе има најмалку оштетувања. 

Дотур на шумските сортимента на терени под-
ложни на ерозија и клизишта или на земјишта што 
лесно се оштетуваат односно сомелуваат може да 
се врши-само со жичари или други технички сред- ' 
ства кои го заштитуваат тоа земјиште. 

Член 8 
На пењушките од четииарските видови дрвја 

веднаш по завршување на сената им се олупува ко-
рата. 

Кората на дрвната маса се лупи к од и с е ч е -
ните четинарски видови дрвја со дебелина над 7 
см., доколку таа не се изнесе од шумата во рок од 
еден месец по извршената сеча. 

Член 9 
На површини каде поголем број на стеблата се 

оштетени од елементарни непогоди, сечењето и об-
работката на стеблата и воведувањето шумски ред 
се врши веднаш по настанување на оштетувањето, 
како и во* редовните сечишта. 

Член 10 
Сложување и оставање на шумски сортимента и 

гранки не смее да се врши во порој ни корита, на 
шумски патишта и патеки. 

Член 11 
Посечено или паднато стебло што го напад-

нале штетници се очистува од гранките, а на игло-
лисни видови им се олупува и кората на пењушка-
та и дебловината над 7 см. дебелина, а потоа кора-
та и гранките се запалуваат или се третираат со 
хемиски средства. 

Член 12 
По завршување на сената односно мелиоратив-

но одгледните мерки и обработката на стеблата во 
шумски сортимента, кората и гранките се сместуваат 
на помали купишта, така што да не му смеќаваат 
на подмладокот или обновата на шумата, доколку 
нема опасност од пожар. 

Член 13 
Во шуми загрозени од пожар редовно се от-

странуваат сувите стебла, лежевина, гранки и друг 
запалив материјал. 

За состојбата од претходниот став се вршат про-
верувања најмалку еднаш годишно. 

Член 14 
Споредни шумски производи (плодови и семе, тре-

ва, сува шума, мов и др.) се собираат на начин со 
кој не се прават штети на подмладокот, садниците, 
шумските стебла, гранките, уредувачките и другите 
знаци, како и на други шумски објекти. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за шумски 
ред („Службен весник на НРМ" бр. 6/58).-

Член 16 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-493 
11 март 1970 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Трајко Апостоловски, е. р. 

67. 
Врз основа на член 38 од Законот за шумите 

(„Службен в.есник на СРМ" бр. 27/68), републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ДОЗНАКА 

Член 1 
Одбирање и одбележување на стебла за сеча 

(дознака) се врши на начинот определен со овој, 
правилник. 

Член 2 
Дознака се врши: 
1. стеблимично, кога за сеча се дозначуваат по-

единечни стебла и 
2. површински, кога за сеча се одбележува од-

редена површина на која е предвидена чиста сеча. 

Член 3 
Стеблимична дознака се врши со втиснување на 

шумски жиг (чеканче) на газерот на стеблото, од- \ 
носно на една од подебелите коренови ж и л и и на 
деблото на градна височина. 

На стеблата во високите шуми во општествена 
сопственост, покрај шумскиот жиг се втиснува и 
реден број. 

По исклучок, на тенките стебла на кои не може 
да се втисне реден број се втиснува само шумски 
жиг, а на оние стебла на кои не може да се втисне 
ни ж и г на деблото односно на газарот на стеблото 
(кај чистење, при прореди и ел.), стеблата за сеча 
ќе се дозначат со засек, или боење со мрсна боја 
кората на градна височина. 

Член 4 
Шумскиот ж и г и редниот број од претходниот 

член се втиснуваат на глатки засеци во здраво дрво 
едно до друго. 

Засекот на деблото на градна височина се правди 
на страната што се наоѓа во правецот на движењето 
на дознаката, до колку таа се изведува на рамен 
терен, а на с т р м и т е терени засекот се прави на 
горната страна на стеблото во правецот на брегот. 

Засекот на газерот на стеблото, односно на ед-
на од подебелите коренови жили, се засечува што 
поблиску до земјата и се наоѓа на спротивната стра-
на од засекот на деблото на градната височина. 

Член 5 
При ставање на шумскиот ж и г работните орга-

низации употребуваат секоја година едно по друго 
модра и зелена боја. Општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на шумарството употре-
бува црна и црвена боја. 

Член 6 
При вршење на дознака првенствено се опфа-

ќаат стеблата кои се нападнати од штетни инсекти 
и болести, навалени, искршени, трули, суво врвни, 
суви истоштени, стари со слаби технички својства 
и останати што го успоруваат развитокот на подо-
брите стебла. 
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Член 7 
Површинската дознака се врши на тој начин 

што со утврдување на површината предвидена за 
гола сеча и се обележува граничната линија на таа 
површина. 

Обележувањето на граничната линија се врши 
со видливи знаци на рабните стебла (засечување, 
зад ел кување или боење, со мрсна боја), со боење 
на камен или на стари здрави пенушки. со копање 
на ендеци, со поставување на столбови, хумки и ел. 

На рабните стебла се втиснува шумски жиг на 
начинот определен со член 3, 4 и 5 од овој пра-
вилник. 

Член 8 
За извршената стеблимична односно површин-

ска дознака е,е води дозначна книга чи ј образец е 
составен дел на овој правилник. 

При стеблимичната дознака за секое дозначено 
стебло над 10 см. деблина на градна височина во 
дозначната книга се внесуваат следните податоци: 
реден број, вид на дрво, пречник на градна висо-
чина во см. височина на стебла во м' и бруто дрвна 
маса во м3. 

При површинската дознака во дозначната кни-
га се внесуваат податоци за цела парцела и тоа: 
реден број на парцелата, вид на дрвја, површина 
во ха и бруто дрвна маса во м3. 

Дозначната книга по нејзината употреба се при-
ложува кон шумскостопанската основа односно про-
грамата за унапредување на шумите. 

Член 9 
Формата и големината на шумскиот жиг (че-

канче) за дознака е истоветен со шумскиот жиг 
пропишан во член 2 од Правилникот за начинот на 
жигосување и издавање пропратница за посечено 
дрво („Службен весник на СРЖ" бр. 37/68). 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Земјоделската задруга „Светлост", е. Венчани, 
Струшко, сега Самостоен погон на 3 3 „Житиште", 
е. Жршевци, Скопско, согласно со член 77а од За -
конот за средствата на работните организации 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 55/69), ги известува 
сите деловни доверители и банки дека предлага 
преземање на санација на работната организација. 

Преземањето на санацијата се предлага поради 
загубата утврдена со завршната сметка за 1969 го-
дина. (613) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје поднесена е туж-
ба од тужителот Ристо Ќорнаков од Скопје, ул, „719" 
бр. 13, против тужената Жакедонка Бошкова Ќор-
накова, со непознато место на живеење, за развод 
на брак, вредност 2.000,00 динари. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена да се 
јави или да ја соопшти својата адреса на овој суд, 
а ако тоа не го стори судот ќе и одреди привремен 
старател во смисла на членот 77 од З П П кој ќе ја 
застапува до окончувањето на бракоразводниот 
спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 748 од 2. 
IV. 1Ѕ70 година. (25) 

Член 10 
Дознаката во високите шуми се извршува н а ј -

доцна до крајот на месец октомври во текуштата 
година за сеча што е планирана за наредната го-
дина и тоа во обем кој изнесува 80°/о од предви-
дената дрвна маса за сеча. 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да в а ж и Упатството за одбеле-
жување стебла за сеча („Службен весник на НРЖ" 
бр. 5/58). 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 09-492 
11 март 1970 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Трајко Апостоловски, е. р. 

Формат 150 х 210 мм 

ДОЗНАЧНА КНИГА 

Организација (сопственик) 
Шумско-стопанска единица — 
поблизок назив на местото 
одделение — отсек 
Датум на извршување на дознаката од 
до 19 година. Стручно лице што ја 
извршило дознаката : — 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. П. 1970 година, рег. бр. 25/56, книга П е запишано 
следното: Редовната ликвидација на Земјоделско-
то стопанство „Мише Ефтимов" од Крушево е за-
пишана во регистарот на стопанските организации, 
кој го води овој суд, со ликвидатор Проја Горѓи, кој 
е овластен да го потпишува стопанството. 

Оваа промена е извршена врз основа на реше-
нието бр. 06-97/1 од 30. I. 1970 година и решението 
бр. 06-98/2 од 31. I. 1970 год. на Собранието на опш-
тината Крушево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 42/70. (587) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите, рег. бр. 15, стра-
на 61, книга I е запишано следното: На досегаш-
ните потписници на Установата за локален печат 
и радио станица — Куманово и тоа: Чедомир Нико-
лов Стојковски, директор, и Иванка Д. Жургашан-
ска, главен и одговорен уредник на радио-станица-
та, им престанува правото за потпишување, бидеј-
ќи се разрешени од должност. 

За директор на споменатата установа е назна-
чен Киро Џимревски, општествено-политички ра -
ботник, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, смета-
но од 22. X. 1969 година. 

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

118 од 29. X. 1969 година. (1407) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 15. ХП. 1969 
година, рег. бр. 1/68, е запишано следното: Жу пре-
станува овластувањето за потпишување на Алексан-
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дар Симоновски, управник на Управата за згради 
во Охрид, ул. „Коста А б р а ш е в и ћ бр. 18. 

Се овластува Куневски Будимир, секретар, да 
ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
50/69. (407) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 640, стра-
на 687, книга Ш е запишан под име: Центар за 
социјална работа во Гевгелија. Предмет на рабо-
тењето на Центарот е откривање, следење и ана-* 
лизирање на социјални проблеми; доделување на 
социјална помош како и обезбедување здравна за -
штита на социјално-загрозени лица; згрижува-
ње на деца без родители и воспитно-запуштени; 
згрижување на старци и изнемоштени лица; врши 
работи на старателски органи; врши и други рабо-
ти од управен и друг карактер од областа на соци-
јалната заштита и старателството што со закон и 
со други прописи ќе и бидат ставени во надлеж-
ност. 

Центарот е основан од Собранието на општината 
Гевгелија, со' решението бр. 01-3403/1 од 30. ХП. 1969 
година. 

Центарот за социјална работа во Гевгелија ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, Котев Костадин, директор. 

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

5 од 17. Ш. 1970 година. (501) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 639, стра-
на 683, книга Ш е запишан под име: Дом на кул-
турата на АСНОМ — Гостивар. Предмет на рабо-
тењето на домот е обавување културна дејност. 

Домот е основан од Собранието на општината 
Гостивар, со решението бр. 0201-4425 .од 11. ХП. 1969 
година. ' 

Домот на културата на АСНОМ во Гостивар ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува Серафи-
мовски Томе, в. д. директор, ко границите на овла-
стувањето. 

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

17 од 17. Ш. 1970 година. \ (502) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 25. П. 1970 го-
дина, рег. бр. 1/70 е запишан под име: Заеднички 
општински завод за школство, со седиште во Ох-
рид. Предмет на работењето на заводот е вршење 
на работите на просветно-педагошката служба во 
просветните установи на подрачјето на општините 
Охрид, Ресен и Струга. 

Заводот е основан од Собранието на општина-
та Охрид, со решението бр. 01-7829 од 29. VI. 1965 
година. 

Потпишувањето на установата ќе го врши Ми-
шев Павел, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
8/70. (525) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 351, страна 1143, книга X е запишано след-
ното: Кон Производното задружно трговско прет-
пријатие „Илинден" — село Стојаково, Гевгелија, 
се присоединува работната единица за трговија на 
Земјоделската задруга „Иднина", село Стојаково, 
согласно со одлуката бр. 02-318 од 10. Ш. 1Ѕ69 го-
дина на Советот на работниот колектив на прет-
пријатието „Илинден" село Стојаково, и одлуката 
бр. 273/1 од 8. Ш. 1969 година на задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Иднина" село Стојаково. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 437 од 22. V. 1969 година. (661) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 385, страна 171, книга П е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата во Кавадарци, на 
ул. „Илинденска", на Вараждинската текстилна ин-
дустрија „Вартекс" — Вараждин, согласно со одлу-
ката на работничкиот совет на „Вартекс" — В а р а ж -
динска текстилна индустрија —• Вараждин, од одр-
жаната седница на 5. Ш. 1968 година се проширува 
и со: продажба на сопствени производи и произво-
ди на други производители, и тоа продажба на текс-
тил, куса и плетена стока, конфекција и крзнена 
стока, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1032/68 од 27. Ш. 1969 година. (683) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 623, страна 593, книга П е запишано следно-
то: Фирмата на Продавницата „Планика" бр. 1, во 
Скопје, ул. „Стив Наумов" број бб, на Индустрија-
та за обувки —• Крањ, се менува и гласи: Индус-
триски комбинат за преработка и изработка на ко-
жа, гума и пластична маса „Планика" К р а њ — Про-
давница во Скопје, или скратено: Индустриски 
комбинат „Планика" —• К р а њ — Продавница во 
Скопје. 

Дејноста на споменатата продавница се менува 
и ќе се состои од: продажба на кожни и гумени 
обувки како и обувки од сите видови пластични 
маси, продажба ка разни производи од гума и пла-
стични маси, продажба на конфекција од усња, гу-
ми и пластични маси, и продажба на соодветен при-
бор за струката (чорапи, крем, четки и слични пред-
мети). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 1154/68 од 13. V. 1969 година. (701) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. VI. 1969 година, рег. бр. 192/55, книга I е запи-
шано следното: Им престанува овластувањето за 
потпишување на Наумова Ружа, ш е ф на сметковод-
ството, и на Митре Трпевски, в. д. директор на 
Претпријатието за транспорт во Битола. 

Се овластуваат Митревски Вангел Борис, ди-
ректор и Георгиевска Милица, ш е ф на сметковод-
ството, покрај досегашниот потписник Христовски 
Димитар, да го потпишуваат претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 182/69. (808) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 28, книга VI е запишано след-
ното: Кон Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Скопско Поле" Скопје,' се присоединува Земјо-
делското стопанство „Острово" — Скопје, согласно 
со одлуката бр, 4361 од 26, П. 1969 година на ра -
ботничкиот совет на комбинатот и одлуката б]р< 
785 од 31. ХП. 1968 година и економската анализа 
на работничкиот совет на „Острово" — Скопје. 

Со присоединување^ Земјоделското стопанство 
„Острово" — Скопје се брише од регистарот на прет-
пријатијата и дуќаните од рег. бр. 224, страна 595, 
книга I. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. 
бр. 381 од 30. VI. 1969 година. ' (892) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 273, страна 721, книга IV е запишано след-
ното: Кон Градежната работна организација „Вар-
дар" —• Скопје, се присоединува Претпријатието за 
производство на градежни материјали „Пролетер" 
од Штип, како економска единица на здружен труд, 
сметано од 26. VI. 1869 година, согласно со одлуката 
бр. 22 од 17. IV. 1Ѕ69 година на работничкиот совет 
на споменатите претпријатија, од^ одржаната заед-
ничка седница од 17. IV. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд в'о Скопје, Фи. 
бр. 595 од 17. VП. 1969 година. (924) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1227, страна 1197, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот потписник Радмило Ивковић, 
в. д. директор на Фабриката за алатни машини „Ти-
то" — Скопје (во изградба) му престанува правото 
за потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на споменатата фабрика е назна-
чен дипломираниот инженер Цветко Чолак, кој 
фабриката во изградба ќе ја потпишува, задолжу-
ва и раздолжува, во границите на овластувањето, 
со новоназначениот потписник Крстевски Ангеле, 
раководител на техничката служба, сметано од 7. 
V. 1969 година. 

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

бр. 407 од 30. VI. 1969 година. (1004) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 949, страна 549, книга IV е запишано след-
ното: На досегашниот в. д. директор на Печатар-
ското претпријатие „Први мај" — Скопје — Симов-
ски Душан, му престанува правото за потпишува-
ње, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на споменатото претпријатие е на-
значен Трајановски Перо, кој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со стариот регистриран потпис-
ник, Танушевски Аце, книговодител, сметано од 8. 
VII. 1969 година. 

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

бр. 628 од 18. УШ. 1969 година. (1012) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. П. 1969 година, страна 412, реден број 15 че запи-
шан упис на нови членки и тоа: 1. Земјоделска за -
друга „Оризарство" село Колешино, претставувана 
од Ванчо Китанов, директор на задругата. 

2. Земјоделско стопанство „Клечевце" село К л е -
човци, Кумановско, претставувана од Трајко Додев-
ски, директор на стопанството. 

3. Земјоделски комбинат „Повардарие" — Него-
тино, претставуван од директорот Иван Ристиќ. 

4. Земјоделска задруга „Гоце Делчев" село Во-
зарци, Тиквешко, претставувана од Дионис Варелов, 
директор н а . задругата. 

5. Земјоделска задруга „Единство" село Трсте-
ник, претставувана од Боро Ѓорѓиев, директор на за -
другата. 

6. Земјоделска задруга „Нова Македонија" Аги-
но. Село, Скопско, претставувана од директорот Пе-
шевски Трпко. 

7. Земјоделска задруга „ѓорѓи Митров" село М и -
равци, Гевгелиско, претставувана од Ристо Блажев , 
директор на задругата. 

8. Земјоделска задруга „Мирко Делев" е. Него-
тино, Гевгелиско, претставувана од Марко Атанас, 
директор на задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 01-465/1 од 1. IV. 1968 го-
дина на Управниот одбор на Деловното здружение 
„Југопамук" Од Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 33/69. (1109) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. П. 1969 година, страна 317, реден број 4 е за -
пишана промената на досегашните потписници на 
Памучната индустрија „Македонка" од Штип, Љуп-
чо Тиквешански, Ванчо Здравев и Аврам Манушев, 
а за генерален директор е именуван Љупчо К а н -
ѓалов и Методи Торов, ш е ф на одделението за из-
воз. 

Промената на потписниците на Памучната ин-
дустрија „Македонка" од Штип, е извршена во ре-

гистарот, врз основа на решението бр. 77-245/УО-68 
од 13. I. 1969 година на управниот одбор на истата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 44/69. (1116) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на. претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1223, страна 1175, книга -V е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Електроинста-
латерската задруга „Напон" — Скопје, Петар Тра-
јановски е назначен за директор, кој ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува задругата, сметано 
од 7. VII. 1969 година 

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

бр. 619 од 12. IX. 1969 година. (1133) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 1649, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата во 
Тетово, на ул. „Илинденска" бр. 10, на Претприја-
тието за дрвна индустрија „Треска" — Скопје, Сте-
фановски Тодор е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За раководител на продавницата е назначен 
Кочевски Диме, кој нема да биде потписник, бидеј-
ќи продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, матично-
то претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 651 од 30. IX. 1969 година. (1172) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 1123, книга П е запишано след-
ното: Претпријатието за производство на неткаен 
текстил „Вардарка" — Неготино е к о н с т р у и р а н о 
на 19. УШ. 1969 година, согласно со записникот број 
1 од одржаниот состанок на советот, на 19. УШ. 1969 
година. 

За раководител на советот на работната заедни-
ца е избран Панче Недев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 778 од 8. IX. 1969 година. . (1257) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. УП. 1969 година, рег. бр. 13/66, книга П е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Каралиевски Кирил, раководител 
на Продавницата во Охрид, на „Стандард-конфек-
ција" од Загреб. > 

Се овластува. Милески Борис, раководител, да 
ја потпишува продавницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 267/69. (1293) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. УП. 1969 година, рег. бр. 203/55, книга I е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на „Југо-
тутун" —• здружено претпријатие — Скопје — Ор-
ганизација во состав за производство и обработка 
на тутун — Битола, уште со: стопанисување со стан-
бените згради на организацијата во состав — Б и -
тола. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 1200 од 26. VI. 1969 година на-работнич-
киот совет на „Југо-тутун" •— здружено претприја-
тие — Скопје — Организација во состав Битола и 
решението бр. 08-2920/1 од 23. VI. 1969 година на 
Трудовата инспекција на Собранието на општината 
Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 315/69. (1296) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. УП. 1969 година, рег. бр. 11/55, книга IV е запи-
шано следното: Џречистениот текст, на дејноста на 
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Трговското претпријатие „Преспанско Езеро" од Ре-
сен, гласи: трговија на големо и мало со индустри-
ски стоки, земјоделски производи, таксени марки 
и обрасци, вршење превоз на стока и на други ли-
ца со своите моторни возила, и обавување на ма-
лограничен промет — увоз и извоз, со Грција и Ал-
банија, со стоките за кои постои регистрација при 
овој суд (индустриски стоки, земјоделски произво-
ди), а кои се определени со меѓународната спо-
годба. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 319/69. (1312) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16 IX. 1969 година, рег. бр. 14/61, книга I е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата во Битола на Фабриката „Владо Багат" од 
Задар, уште со продажба на машини за перење и 
машини за плетење од други производители. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 11 од 6. П. 1969 година на работничкиот со-
вет на Фабриката „Владо Багат" — Задар и реше-
нието бр. 08-2027/1 од 20. Ш. 1969 година на Пазар-
ната инспекција на Собранието на општината Б и -
тола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 372/69. (1320) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. IX. 1969 година," рег. бр. 36/68, книга I е запи-
шано следното: „ПГевро" — продавница во Битола, 
ул. „Скопска" бр. 22—24, на Општото трговско прет-
пријатие „Србија-промет" од Ниш, престанува со 
својата работа и се брише од регистарот на стопан-
ските организации, ко ј го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 5772 од 26. VI. 1969 година од работничкиот 
совет на Општото трговско претпријатие „Србија-
промет" од Ниш. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 333/69. (1328) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. IX. 1969 година, рег. бр. 9/67, книга I е запиша-
но следното: Продавницата „Ловец" од Прилеп, на 
Трговското претпријатие на големо и мало „Ловац" 
од Ниш, престанува со својата работа и се брише 
од регистарот на стопанските организации, кој го 
води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 05-1290/1 од 28. УШ. 1969 година на работ-
ничкиот совет на Трговското претпријатие, на го-
лемо и мало- — „Ловац'1 од Ниш. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 371/69. (1332) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IX. 1969 година, рег. бр. 22/62, книга I е запи-
шано следното: Земјоделскиот комбинат „Прогрес" 
од Прилеп, престанува со својата работа и се бри-
ше од регистарот на стопанските организации, кој 
го води овој суд, поради соединување со Земјодел-

ското стопанство „Кузман Јосифовски Питу" — се-
ло Славеј и Земјоделскиот комбинат „Црна Река" — 
Тополчани и формирање на нов Земјоделско-ин-
дустриски комбинат „Прилеп" од Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-3576 од 15. УШ. 1969 година од работнич-
киот совет на Земјоделскиот комбинат „Прогрес" 
од Прилеп, одлуката бр. 771 од 15. УШ. 1969 година 
на работничкиот совет на Земјоделското стопанство 
„Кузман Јосифовски — Питу" — село Славеј и од-
луката бр. 02-2042 од 15. УШ. 1969 година на работ-
ничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Црна 
Река"" од село Топол чани. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 351/69. • (1335) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IX. 1969 година, рег. бр. 5/59, книга П е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Земјодел-
ската задруга „Слога" село Мажучиште, уште со 
вршење на угостителска дејност. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-, 
луката од 19. УШ. 1969 година од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Слога" — село М а ж у -
чиште и уверенијата од санитарниот, пазарниот и 
трудовиот инспектор на Собранието на општината 
Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 360/69. (1321) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IX. 1969 година, рег. бр. 16/56, книга П е запи-
шано следното: Земјоделското стопанство „Кузман 
Јосифовски — Питу" — село Славеј, престанува со 
својата работа и се брише од регистарот на стопан-
ските организации, ко ј го води овој суд, поради со-
единување со Земјоделскиот комбинат „Црна Река" 
— село Тополчани и Земјоделскиот комбинат „Про-
грес" од Прилеп и формирање на Земјоделско-ин-
дустриски комбинат „Прилеп" од Прилеп. 

Оваа промена ,е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-3576 од 15. УШ. 1969 година на работ-
ничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Прогрес" 
од Прилеп, одлуката бр. 771 од 15. УШ. 1969 година 
на работничкиот совет на Земјоделското стопанство 
„Кузман Јосифовски Питу" од село Славеј и одлу-
ката бр. 02-2042 од 15. УШ. 1969 година од работнич-
киот совет на Земјоделскиот комбинат „Црна Река" 
од село Тополчани. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 352/69. (1336) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IX. 1969 година, рег. бр. 11/56, книга П е запи-
шано следното: Земјоделскиот комбинат „Црна Ре -
ка" од село Топол чани престана со својата работа 
и се брише од регистарот на стопанските организа-
ции, кој го води овој суд, поради соединување со 
Земјоделското стопанство „Кузман Јосифовкжи — 
Питу" 'село Славеј и Земјоделскиот комбинат „Про-
грес" — Прилеп и формирање на нов Земјоделско-
индустриски комбинат „Прилеп" од Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-3576 од 15. УШ. 1969 година на работ-
ничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Прогрес" 
од Прилеп, одлуката бр. 771 од 15. УШ. 1969 година 
од работничкиот совет на Земјоделското стопанство 
„Кузман Јосифовски — Питу" — село Славеј и од-
луката бр. 02-2042 од 15. УШ. 1969 година на работ-
ничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Црна 
Река" од село Тополчани. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 353/69. (1337) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. IX. 1969 година, рег. бр. 116/55, книга П е запи-
шано следното: Земјоделското стопанство „Мирче 
Ацев" од село Старо Лагово, престанува со својата 
работа и се брише од регистарот на стопанските 
организации, ко ј го води овој 'суд, поради присо-
единување кон Земјоделскиот комбинат „Прогрес" 
од Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 644 од 10. УП. 1969 година на работничкиот 
совет на Земјоделското стопанство „Мирче Ацев" — 
село Старо Лагово и одлуката бр. 02-3246 од 10. УП. 
1969 година од работничкиот совет на Земјоделскиот 
комбинат „Прогрес" од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 350/69. (1338) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 239, страна 825, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Детскиот млечен ресторан „Цр-
вен крст" — Кратово, согласно со одлуката бр. 29 
од 16. ХП. 1967 година на управниот одбор од одр-
жаната седница на 6. ХП. 1967 година и економ-
ската оправданост во иднина се проширува и со 
подготвување на сувомесни производи и свежо ме-
со, приготвување на топли јадења — супи, чорби и 
скара. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 1259/67 од 28. X. 1969 година. "(1419) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 536, страна 987, книга П е запишано следно-
то: Дејноста на Занаетчиското производно услужно 
и трговско претпријатие „Обнова" — село Драчево, 
согласно со одлуката на работничкиот совет од одр-
жаната седница на 28. Ш. 1969 година се проширу-
ва и со ѕидаро-фасадерски работи. 

Фирмата се менува и гласи: Градежно занает-
чиско и трговско претпријатие „Обнова" — Дра-
чево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 332 од 31. X. 1969 година . (1427) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. X. 1969 година, рег. бр. 2/65, книга П е запишано 
следното: Комуналното услужно занаетчиско прет-
пријатие „Слога" од Охрид, престана со својата ра-
бота и се брише од регистарот на стопанските орга-
низации, кој го води овој суд, поради присоедину-
вање кон Заводот за урбанизам и архитектура и 
станбено-комунално стопанисување -— Охрид. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-370 од 3. IX. 1969 година од работната 
заедница на Комуналното услужно занаетчиско 
претпријатие „Слога" — Охрид и одлуката бр. 
02-225/2 од 11. IX. 1969 година од работната заед-
ница на Заводот за урбанизам и станбено-комунал-
но стопанисување — Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 417/69. (1464) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. X. 1969 година, рег. бр. 10/59, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Продавницата 
број 4, на ул. „Иван Милутиновиќ" бб — Битола на 
„Жито Македонија" — Филијала во Битола, уште 
со продажба на млеко, кисело млеко и јогурт. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-1265 од 15. X. 1969 година на работнич-
киот совет на Филијалата „Жито Македонија" — 
Битола и решението уп. бр. 10-5747/1 од Собрание-
то на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 413/69. (1465) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. X. 1969 година, рег. бр. 7/67, книга I е запиша-
но следното: Му престанува овластувањето за пот-
пишување на Лисичанец Манчо, раководител на 
Продавницата за чевли — Битола, на Фабриката 
за чевли „Шимецки" од Загреб. 

Се овластува за потпишување М и л а н о в с к и 
Ѓорги, раководител на продавницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 404/69. (1469) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
страна 170, книга VI е запишано следното: Дејно-
ста на „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие — Ѓорче Петров, согласно со одлуката на 
работничкиот совет од одржаната седница на 8. IV. 
1969 година се проширува и со продажба на гра-

дежни и огревни материјали, која дејност ќе ја 
обавува преку стовариштето во Ѓорче Петров, ул. 
„Железничка колонија" бб. 

Стовариштето е регистрирано под фирма: Тр-
говско угостителско претпријатие „Снежана" — 
Ѓорче Петров — Стовариште во Ѓорче Петров, ул. 
„Железничка колонија" бб. Предмет на работењето 
на стовариштето е продажба на градежни и огрев-
ни материјали. 

Стовариштето е основано од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие „Сне-
жана" — Ѓорче Петров, со одлуката од одржаната 
седница на 8. IV. 1969 година. 

Раководител на стовариштето е Силјановски 
Драган. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 741 од 11. XI. 1969 год. (1413) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. IX. 1969 година, рег. бр. 113/55, книга И е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Кондураџис-
ката производителна и услужна задруга „Борка 
Левата" од Прилеп, и гласи: Претпријатие за про-
изводство на чевли и услуги „Борка Левата" — 
Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 03-306/1 од 22. IX. 1969 година на работнич-
киот совет на Претпријатието за производство на 
чевли и услуги „Борка Левата" од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 377/69. (1323) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. I. 1969 година, страна 127, реден број 10 е запи-
шано ставањето под присилна управа на Дрвниот 
комбинат „Огражден" од Берово. 

За присилен управник .е именуван Николај Ми-
хајлов ' Јантински. 

Му престанува правото за потпишување на до-
сегашниот директор на Комбинатот Илија Тра ј -
ковски. 

Ставањето под присилна управа на Дрвниот 
комбинат „Огражден" од Берово е запишано во ре-
гистарот, врз основа на решението бр. 02-4038/1 од 
26. ХИ. 1968 година на Собранието на општината 
Берово и решението бр. 02-4041/1 од 16. ХИ. 1968 го-
дина за поставување 'на присилниот управник. 

Од Окружниот стопански суд во Штип Фи. 
бр. 16/69. (1071) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 350, страна 203, книга II е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Стопанско^ 
претпријатие „Единство" село Скудриње, Општина 
Гостивар, Шабани Азем, е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. -

За в. д. директор е назначен Рамадани Аџија, 
кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со 
старите регистрирани потписници и тоа: Шабани 
Азем, ш е ф на сметководството, и Шабани Илми ја, 
комерцијалист, сметано од 15. I. 1969 година. 

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

бр. 31 од 5. VI. 1969 год. (1414) 

Окружниот стопански суд ЕО Ш Т И П објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. III. 1969 година, страна 404, реден број 20 е за -
пишано следното: Продавницата број 7 од село 
Нова Мала, Струмичко, на Трговското претприја-
тие на големо и мало „Гранап" од Струмица се 
брише од регистарот. 

Бришењето на продавницата е запишано во ре-
гистарот, врз основа на одлуката бр. 02-832/1 од 23. 
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II. 1969 година на работничкиот совет на претпри-
јатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 116/69. (1103) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 917, страна 341, книга IV е запишано след-
ното: Називот на Продавницата во Скопје, ул. „694" 
бр. 3 на Фабриката за канап, предиво, ужарии, 
ткаенини и вреќи „Дунав" — Челарево, согласно со 
одлуката на работничкиот совет од одржаната сед-
ница на 1. I. 1969 година и решението За регистра-
ција фи. бр. 1638/1968 година од 25. ХИ. 1968 го-
дина на Окружниот стопански суд во Нови Сад се 
менува и гласи: „Дунав" — текстилни комбинат 
кудељних, пластичних и синтетичких производа—• 
Челарево — Продавница на големо и мало — Скоп-
је, ул. „694" бр. 3. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 340 од 17. IX. 1969 год. (1425) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 917, страна 341, книга IV е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата на големо и мало 
во Скопје, ул. „694" бр. 3, на „Дунав" — текстилни 
комбинат кудељних, пластичних и синтетичких 
производа — Челарево, согласно со одлуката на 
работничкиот совет од одржаната седница на 30. IX. 
1967 година се проширува и со: продажба на голе-
мо на сите сопствени производи од тврдо влакно 
(кадела), јута, сисала и грилона со дополнение на 
асортиманот со сродни производи од тврди влакна. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1325/67 од 31. X. 1969 година. (1426) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. XI. 1969 година, рег. бр. 32/69, книга. I е запи-
шано под фирма: Стовариште во Прилеп, ул. „Ка-
раорман" бр. 5, на Претпријатието за снабдување 
на земјоделството „Агроснабдител" — Скопје. Пред-
мет на работењето на стовариштето е продажба на 
авто-дел ови, делови за земјоделски машини, зем-
јоделски машини, како и автомобили. 

Раководител на стовариштето е Методија Алек-
о в с к и . 

Стовариштето е основано од Претпријатието за 
снабдување на земјоделството „Агроснабдител" од 
Скопје, со одлуката бр. 11453 од 26. IX. 1969 година, 
на работничкиот совет. 

Стовариштето ќе го потпишува Методија Алек-
о в с к и , раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 452/69. (71) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. XI. 1969 година, рег. бр. 21/55, книга I I I е запи-
шана под фирма: Продавница во село Вевчани, 
Струшко, на Земјоделската задруга „Светлост" од 
село Вевчани. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на мало на сите видови куќен и 
канцелариски мебел, сите видови уреди за дома-
ќинството, постелнина, теписи, радиоапарати, теле-
визори, топли подови и ел. 

Раководител на продавницата е Ѓушкоски Вла-
до. 

Продавницата е основана од Земјоделската за -
друга „Светлост" од село Вевчани, со одлуката бр. 
294 од 22. X. 1969 година на задружниот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 446/69. (72) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 96, страна 199, книга И е запишана под 
фирма: Трговско мешано претпријатие „Кораб" — 

Гостивар — Продавница со мешани стоки „Сено-
кос" од село Сенокос. Предмет на работењето на 
продавницата е промет со прехранбени артикли и 
предмети за домашни потреби, деликатесни произ-
води, зеленчук и овошје и производи од овошје, 
млеко, млечни производи, леб и печиво, жита и 
мелнички производи, мешана и индустриска стока, 
стакло, порцелан и керамика, канцелариски мате-
ријал и школски прибор, парфимериски и козме-
тички стоки, електрични материјали, текстил, куса 
и плетена стока и конфекција , железарски и ме-
тални стоки, преработки од тутун, кибрит и прибор, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Кораб" — трговско мешано претпријатие 
— Гостивар, со одлуката од одржаната седница, на 
24. XI. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Арслани Сал-
ман. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 25/68 од 9. XII . 1969 год. (107) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 96, страна 293, книга II ЈВ запишано под 
фирма: Трговско мешано претпријатие „Кораб" — 
Гостивар —• Продавница во село Равен. Предмет на 
работењето на продавницата е промет со прехранбе-
ни артикли и предмети за домашни потреби, дели-
к а т е с и производи, производи врз база на шеќер 
и какао, зеленчук и овошје и преработки од овошје, 
млеко и млечни производи, леб и печиво, жита и 
мелнички производи, мешани и индустриски стоки, 
стакло, порцелан и керамика, канцелариски мате-
ријал и школски прибор, парфимериски и козме-
тички стоки, електрични материјали, текстилна 
конфекција , железарска и метална стока, произво-
ди од тутун и прибор, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Кораб" — Гости-
вар, со одлуката од одржаната седница на 1. XII . 
1967 година. 

Раководител на продавницата е Османи Авзи. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. 
бр. 615/68 од 9. ХИ. 1969 година. '(108) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 96, страна 295, книга II е запишана под 
фирма: „Кораб" — трговско мешано претпријатие 
— Гостивар — Продавница „Шар", во село Долна 
Баница. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со прехранбени артикли и предмети за до-
машни, потреби, деликатесни производи, производи 
врз база на шеќер и какао, зеленчук, овошје и 
преработки од овошје, млеко и млечни производи, 
леб и печиво, жита и мелнички производи, мешани 
и индустриски стоки, стакло, порцелан и керами-
ка, канцелариски материјал и школски прибор, 
парфимериски и козметички стоки, електрични ма-
теријали, текстилна конфекција , железарска и ме-
тална стока, производи од тутун и прибор, алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското мешано претпријатие „Кораб" 
Гостивар, со одлуката од одржаната седница на 
22. VII. 1968- година. 

Раководител на продавницата е Асани Амета 
Аким. 

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

Од. Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 166 од 9. ХИ. 1969 година. (109) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1332, страна 222, книга VI е запишана под 
фирма: Казанџиска занаетчиска задруга „Бакар" —• 
Скопје, ул. „106" бр. 43а. Предмет на работењето на 
задругата е вршење на казанџиска дејност. 

Задругата е основана од основачите, на осно-
вачкото собрание, одржано на 30. VIII. 1969 година 
и тоа: Раде Костовски, Стојан Миха јл овски, Трпе 
Војновски, Киро Ангеловски, Спасе Николовски, 
Бранко Ѓуровски, Иван Павловски, Славе Ж и в к о в -
ски, Славе Стомнаров, Ристо Николовски, Раде 
Петровски и Никола Лончевски. 

В. д. директор на задругата е Раде Костовски. 
Казанџиската занаетчиска задруга „Бакар" — 

Скопје ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз до л -
жуваат Раде Костовски, Ангеловски Киро, Нико-
ловски Ристо и Михајловски Стојан, основачи, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Казанџиската занаетчиска- задруга „Бакар" — 

Скопје е конституирана на 3. X. 1969 година. Прет-
седател на советот на работната заедница е Стојан 
Михајл овски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1083 од 19. I. 1970 год. (192) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1333, страна 224, книга VI е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие „Тобак" — Љубљана 
— Организација за здружен труд — Претставни-
штво во Скопје, булевар „ЈНА" бр. 60. Предмет на 
работењето на претставништвото е заклучување на 
договори за купопродажба на стока, која е предмет 
на работењето на матичното претпријатие а во име 
и за сметка на претпријатието „Тобак" — Љубљана. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Тобак" — Љуб-
љана, со одлуката од одржаната седница на 9. V. 
1969 година. 

Претставништвото во Скопје ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува Милошевски С^аве, ра -
ководител, во границите на овластувањето. 

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

бр. 15 од 19. I. 1970 год. (193) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1334, страна 226, книга VI е запишани. под 
фирма: „Житомлин" — претпријатие за промет и 
преработка на житарици — Светозарево — Орга-
низација на здружен труд — Продавница во Скопје, 
ул. „106а" бр. 91. Предмет на работењето нч истата 
е продажба на мелнички производи и житарици. 

Организацијата на здружен труд — продавни-
ца во Скопје е основана од работничкиот совет на 
„Житомлин" — претпријатие за промет и преработ-
ка на житарици — Светозарево, со одлуката од 
одржаната седница на 19. И. 1970 година. 

Раководител на истата е Арслан Селима Назмт4. 
Организацијата на здружен труд — продавни-

ца во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. 
бр. 1121/69 од 21. I. 1970 година. ' (194) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 985, страна 35, книга VI е запишана под 
фирма: „Бистрапродукт" експорт импорт — Скопје 
— Земјоделско-индустриски комбинат за производ-
ство на сите земјоделски производи, млечни про-
изводи, јагниња, волна, производство на текстил и 
трикотажа, домашни ракотворби килими, теписи, 
везови и друго, производство и уметничка резба-
рија и сувенири, трговија, угостителство и тури-
зам — Организација на здружен труд „Сувенир" — 
Самостоен погон со самостојна пресметка во Горче 

Петров. Предмет на работењето на погонот е изра-
ботка на пиротски и персиски килими, јамболии, 
трикотажа, производи од слама, длабока и плитка 
резба, дрво со седеф, керамика, орнаментика и 
други домашни р а к о т в о р б а како и трговија на 
мало и големо. 

Погонот' е основан од работничкиот совет на 
„Бистрапродукт" — Скопје, со одлуката од одржа-
ната седница на 6. VI. 1969 година. 

Раководител на погонот е Тортевски Митре. 
Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-

д о л ж у ш а т Тортевски Митре, раководител, и Пљач-
ковски Јосе, раководител на трикотажа, во грани-
ците на овластувањето. 

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

бр. 1128/69 од 13. I. 1970 година. (219) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 96, страна 297, книга II е запишана под 
фирма: Трговско мешано претпријатие „Кораб" —-
Гостивар — Продавница „Ново Маало" — Гостивар, 
ул. „18 ноември". Предмет на работењето на про-
давницата е промет со прехранбени артикли и 
предмети за домашни потреби, деликатесни произ-
води, производи врз база на шеќер и какао, зелен-
чук, овошје и преработки од овошје, млеко, млеч-
ни производи, леб и печиво, жита и мелнички про-
изводи, мешана и индустриска стока, стакло, пор-
целан и керамика, канцелариски материјал и школ-
ски прибор, канцелариски и козметички стоки, 
електричен материјал, текстилна, конфекциска, ж е -
лезарска и метална стока, производи од тутун и 
прибор, алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското мешано претпријатие „Кораб" —• 
Гостивар, со одлуката од одржаната седница на 
22. VII. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Креци Беќир. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 169 од 9. ХИ. 1969 година. (НО) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 96, страна 293, книга I I е запишана под 
фирма: „Кораб" — трговско мешано претпријатие 
— Гостивар — Продавница „Тесла" во Гостивар, ул. 
„Борис Кидрич". Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на електрични уреди за до-
маќинствата. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет „Кораб" — трговско мешано претпријатие — 
Гостивар, со одлуката од одржаната седница на 
8. V. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Вејсели Наџи. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1025 од 9. XI. 1969 год. (111) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 96, страна 293, книга I I е запишана под 
фирма: Трговско мешано претпријатие „Кораб" — 
Гостивар — Продавница „Единство" во село Врап-
чиште. Предмет на работењето на продавницата .е 
промет со технички стоки и железарија . 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското мешано претпријатие „Кораб" — 
Гостивар, со одлуката од одржаната седница на 
8. V. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Ислами Зуди. 
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Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1026 од 10. XI. 1969 год. (112) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1234, страна 136, книга VI е запишана под 
фирма: Деловно здружение за унапредување на 
економските односи со стопанството и другите под-
рачја во земјата „Уникоимпекс" — Скопје — Ту-
ристичка агенција во Скопје, ул. „Рузвелтова" бб. 
(Скратено име на агенцијата е „Унико — Турист" 
— Скопје). Предмет на работењето на агенцијата е 
туристичко работење во земјата, продажба на ва -
лута од домашни и странски лица, менувачница, 
продажба на сите видови превозни билети, продаж-
ба на сувенири и странски стоки, изнајмување на 
автомобили (Рента Кар), патнички возила, автобу-
си, специјални возила — фрижидери и пловни об-
јекти, организирање на културно-уметнички и 
спортски приредби и организирање на рекреатив-
ни центри со комплетна услуга. 

Туристичката агенција е основана од работнич-
киот совет на „Уникоимпекс" — деловно здруже-
ние за унапредување на економските односи со 
странство и другите подрачја во земјата —• Скопје, 
ср одлуката од одржаната седница на 25. IX. 1969 
година. 

Туристичката агенција во Скопје ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува Георгиевски Саво 
Трпе, раководител, во границите на овластувањето. 

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

бр. 978 од 26. XI. 1969 год. (ИЗ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во. регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1323, страна 192, книга VI е запишано под 
фирма: Товарна хранил „Колинска" — Љубљана — 
Организација на здружен труд — Складиште во 
Скопје, ул. „Романска" бб. Предмет на работењето 
на организацијата на здружен труд е промет со 
прехранбени артикли. 

Организацијата е основана од работничкиот со-
вет на Товарна хранил „Колинска" — Љубљана, со 
одлуката од одржаната седница на 7. VIII. 1969 го-
дина. 

Раководител на организацијата е Илија К р а -
левски. 

Организацијата на здружен труд во Скопје ќе 
ја • потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. 
бр. 956 од 29. XII. 1969 година. ' (114) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1322, страна 190, книга VI е запишана под 
фирма: „Шумадија" •—• инженеринг претпријатие 
за проектирање, градење и опремување на објекти 
и постројки — Нови Београд — Организација на 
здружен труд во Скопје, ул. „Наум Наумовски — 
Борче" бр. 62. Предмет на работењето на органи-
зацијата е договарање и изведување градежни ра-
боти од висока и ниска градба, монтажни работи, 
внатрешна градежна инсталација и завршни ра -
боти во градежништвото. 

Организацијата е основана од работничкиот со-
вет на „Шумадија" — инженеринг, претпријатие за 
проектирање, градење и опремување на објекти и 
постројки — Нови Београд, со одлуката од одржа г 
ната седница на 27. V. 1969 година. 

Организацијата на здружен труд во Скопје, ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува Југовиќ 
Витомира Александар, градежен инженер, раково-
дител, во границите на овластувањето. 

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

бр. 1119 од 26. ХИ. 1969 година. (115) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 15, страна 108, книга VI е запишана под 
фирма: „Стокопромет" — експорт-импорт — Скоп-
је —. Продавница во Скопје, ул. „И октомври" бб. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на месо. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Стокопромет" експорт-им-
порт — Скопје, со одлуката од одржаната седница 
на 25. XII. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Николовски 
Благоја. . 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 63 од 9. IX. 1969 год. (116) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 15, страна 108, книга VI е запишана под 
фирма: „Стокопромет" — претпријатие експорт-им-
порт — Скопје —• Продавница во Скопје (пазар 
Аеродром). Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на месо, сувомесни и месни про-
изводи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Стокопромет" експорт-
импорт — Скопје, со одлуката од одржаната сед-
ница на 25. XII. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Трајковски Ди-
митар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. 
бр. 653 од 9. IX. 1969 год, (117) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1327, страна 202, книга VI е запишано под 
фирма: „Крка" —• товарна здравил — Ново Место 
—• Претставништво во Скопје, ул. „Илинденска" бр. 
60. Предмет на работењето на претставништвото е 
обавување на комерцијална пропаганда и инфор-
мирање за работата која е потребна при склучу-
вање на договори. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на „Крка" — товарна здравил — Ново Место, 
со одлуката од одржаната седница на 26. VII. 1969 
година. 

Раководител на претставништвото е мр. пх. 
Душко Туџаров, ш е ф на претставништвото. 

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

Претставништвото нема самостојни права. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. 

бр. 1098 од 20. XI. 1969 год. ' (118) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1325, страна 198, книга VI е запишана под 
фирма: „Ловац" — трговско претпријатие на голе-
мо и мало — Ниш — Продавница број 6 во Скопје, 
ул. „Иво Рибар Лола" бр. 12. Предмет на работе-
њето на продавницата е промет на мало со оружје, 
ловечки прибор муниција, експлозивен и пиротех-
нички материјал, рибарски прибор и камп-опрема, 
железарска и метална стока, велосипеди и мотори 
за велосипеди, машини за шиење и прибор, про-
изводи од гуми, каучук и пластични маси, резервни 
делови за мопеди и мотоцикли, сите резервни де-
лови за патнички возила, мотори за залевање и 
црпки за залевање и резервни делови за овие мо-
тори и црпки, батериски лампи, светилки и бате-
рии за светилки. 

Продавницата е основана со присоединување на 
Ловечката задруга „Ловец" — Скопје кон „Ловац" 
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— трговско претпријатие на големо и мало — Ниш, 
со одлуката на колективот. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, Васко 
Кокиноски, раководител. 

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

бр. 571 од 31. X. 1969 год. * (119) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 5. I. 1970 го-
д и ш , страна 135, реден број 17 е запишано присое-
динувањето на Земјоделската задруга „Брегалница" 
од село Бурилч(ево, Кочанско, кон Земјоделската за -
друга „Моша Пијаде" од село Подлог, Кочанско. 

Присоединетата задруга со присоединување^ од 
1. I. 1970 година станува самостојна економска еди-
ница со посебна пресметка. 

Присоединувањето е извршено врз основа на до-
говорот за присоединување^ на Земјоделската за -
друга „Брегалница" од Село Бурилч^ево со спрове-
дениот референдум во двете задруги на 29. IX. 1969 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
1/70. * (337) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 25, стра-
на 399, книга П е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Земјоделската задруга „Иво Ри-
бар Лола" од Нова Брезница, Скопско, З д р а в е в -
ски Цветков Павле, му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За нов потписник на задругата е назначен Б л а -
жевски Боне, ш е ф на сметководството, кој задру-
гата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, со стариот регистри-
ран потписник Јовановски Трпев Јован, директор, 
сметано од 19. I. 1970 година. 

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

52 од 24. П. 1970 година. (389) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 20. IV. 1969 го-
дина, страна 125. реден број 12 е запишана проме-
ната на раководителот на Мешовитата продавница 
од село Мородвис на Земјоделската задруга (СРЗ) 
„Црвен камен" од село Видовиште, Кочанско, Јор-
дан Борисов Златков, на чие место за раководител 
е назначен Мијалчо Лазаров Крстов. 

Промената на раководителот на Продавницата 
е запишана во регистарот, врз основа на поднесе-
ната пријава бр. 06-118/1 од 27. П. 1969 година на 
задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
115/69. (329) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 59, стра-
на 606. книга I е запишано следното: На досегаш-
ните потписници на Земјоделската задруга „Напре-
док" од село Пирок, Тетовско, и тоа: Рамадани Х а ј -
рија Исак, директор, Абдул азиза Абдул хамид, ка -
сиер, и Сабрија Илми, книговодител ,им престану-
ва правото за потпишување, бидејќи се разрешени 
од должност. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Сабриу Илми, директор, и Адеми 
Џавит, благајник, сметано од 19. ХП. 1969 година. 

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

бр. 1142/69 од 14. I. 1970 година. (404) 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 

Загубениот округли печат на име „Градежно 
ѕидаро-фасадерско занаетчиско претпријатие „Ке-
рамичар" — Скопје", се огласува За неважен. (1357) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Лична карта на име Славка Лазаревска, ул. 

„Јоска Ј о р д а н с к и " бр. 114а, Прилеп. (1196) 
Пасош бр. 002488, издаден од ОВР — Гевгелија 

на име Љиљана Павлова, ул. „Илинденска" бр. 15, 
Гевгелија. , (1202) 

Воена книшка издадена од Воен' отсек Неготино 
на име Алириза Синанов, е. Криволак, Неготино. 

(1207) 
Лична карта издадена од Гостивар -на име Р а -

мадан Махмуди, ул. „Братство- единство" бр. 19, 
Гостивар. (1208) 

Пасош бр. 069622, издаден од СВР — Битола на 
име Милица Јовановска, ул. „Даме Груев" бр. 88а, 
Битола. (1212) 

Воена книшка издадена од В. П. 3908/3 — Ко-
барид на име Киро Димитров Воденски, е. Русиново, 
Берово. (1217) 

Воена книшка на име Стоилко А. Павловски, е. 
Градец, Крива Паланка. (1227) 

Пасош бр. 003488, издаден од ОВР — Гевгелија 
на им.е Љиљана Павлова, ул. „Илинденска" бр. 15, 
Гевгелија. (1230) 

Воена книшка на име Енвер 3. Селимовски, ул. 
„Девеани" бр. 94. Битола. (1242) 

Воена книшка на име Хашим К. Алиов, ул. 
„Охридска" — Струмица. (1243) 

Пасош на име Тодор Пепелашев, ул. „Крали 
Марко" бр. 9, Титов Велес. (1253) 

Воена книшка издадена од Бихач на име Ш а -
зивар Д. Кадриев, ул. „Крушевска" бр. 1, Титов 
Велес. (1260) 

Синдикална книшка бр. 401-9-1131 на синдикал-
ната подружница на Основното училиште „Лириа" 
— Скопје. (1317) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гога Бошијановски, XII зграда, влез 
III, стан 19, населба „Чаир", Скопје. (1360) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Драги Тодоровски, ул. „Никола Тесла", Куманово. 

Свидетелство за завршено IV година, издаде-
но од Техничкото училиште машински смер — Ско-
пје на име Коле Петрески, Скопје. (7371) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Осмолетката „Климент Охридски" — Ско-
пје на име Љубица Кузманова, Скопје. (7372) 

Свидетелство за завршено П година, издадено 
од СУЦ — Скопје на име Властимир Мана сиев, 
Скопје. (7373) 

Свидетелство за завршена I година, издадено од 
ЕМЗУС — „Коце Метал,ец" — Скопје на име Пере 
Јовановски, Скопје. (7374) 

Свидетелство за завршена I година, издадено од 
Учителската школа „Никола Карев" — Скопје на 
име Јован Ристовски, Скопје. (7375) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Ивана Мариновиќ, Скопје (7376) 

Извод од матичната книга на родените, издаден 
од Штип на име Убавка Лазарева, Скопје. (7377) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лазо Стефановски, Скопје. (7378) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Петрушевски, Скопје. (7379) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Пешковски, Скопје. (7380) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на иѕме Драган Велески, Скопје. (7381) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ж и в к а Костовска, Скопје. (7382) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Анастасов, Скопје. (7383) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Даница Матовска, Скопје. (7384) 

Свидетелство бр. 889 за завршена Ш година, из -
дадено од ГУЦ — „Здравко Цветковски" — Скопје 
на име Вера Гаџовска, Скопје. (7385) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Ѓурѓа Димитриовска, Скопје. (7386) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зорка Сиљановска, Скопје. (7388) 

Свидетелство за завршена I година, издадено од 
Гимназијата „Ј. Б. Тито" — Битола на име Душан 
Мирчиќ, Битола. (7389) 

Свидетелства за завршени I и Ш клас, издаде-
ни од Гимназијата „Ј. Б. Тито" — Скопје на име 
Персида Хаџиевска, Скопје. (7390) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јагода Јовановиќ, Скопје. (7391) 

Свидетелство за незавршено П година, издаде-
но од ЕМЗУС — „Коце Металец" — Скопје на име 
Стојко Стојковски, Скопје. (7392) 

Свидетелство за завршено квалификуван елек-
тричар, издадено од Индустриското училиште во 
Скопје на име Владимир Солунчев, Скопје. (7393) 

Работна книшка бр. 13564, издадена од Скопје 
на име Драган Кирил Цикалов, Скопје. (7394) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Мустафа Куртагиќ, Скопје. (7395) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Стојановски, Скопје. (7396) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ѓ. Петров на име Наза Рами, Скопје. (7397) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фаик Салијевић Скопје. (7398) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Риза Халими, Скопје. (7399) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Ангел Н. Стојменовски, Скопје. 

(7400) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО <— 

Скопје на име Фериде Арифи, Скопје. (7401) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ристена Трпчева, Скопје. (7402) 
Рабоша книшка бр. 6255/63, издадена од Скопје 

на име Момчило Божиновски, Скопје. (7403) 
Индекс и студентска легитимација, издадени од 

Правниот факултет — Скопје на име Тра јка Лаза -
ревски ул. „К. Неделков" бр. 15, Куманово. (7404) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из -
дадено од Осмолетката „Коле Неделковски" — 
Скопје на име Гулсефа Муса, Скопје. (7405) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из -
дадено од Оемолетката „Наум Охридски" — с. Б у -
лачани —• Скопско на име Младен Ичковски, 
Скопје. (7406) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Стојко Златанов, Скопје. (7407) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иванка Митревска, Скопје. (7408) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Благородна Кралева, Скопје. (7409) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Атифа Ацевска, Скопје. (7410) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ниш на име Љубица А л е к о в с к а , Скопје. (7411) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Добринка Давидова, Скопје. (7412) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •—• 
Скопје на име Мисирли Омер, Скопје. (7413) 

Индекс бр. 546, издаден од Архитектонско-гра-
дежниот факултет — Скопје на име Никола К и -
јачиќ, Скопје. (7415) 

Здравствена легитимација бр. 105582, издадена 
од ЗСО — Битола на име Азире Исовска, ул. „Љу-
бојно" бр. 27, Битола. (7416) 

Свидетелство бр. 30, за завршено УШ одде-
ление на име Глигор А. Цветковски, е. Б, е, Кр. 
Паланка. (7417) 

Ученичка книшка за завршено УП одделение 
на име Р и ф а т Ковачевиќ, е. Гор. Оризари, Т. Ве-
лес. (7418) 

Свидетелство за завршено IV клас гимназија 
на име Ристо Мајсторов, Т. Велес. (7419) 

Свидетелство бр. 0301-1689 од I година гимна-
зија на име И р ф а н Лимани, е. Балиндол, Гостивар. 

(7420) 

Диплома бр. 01-1069, за завршен испит на име 
Рамадан Реџеп, е. Беловиште, Гостивар. (7421) 

Здравствена легитимација бр. 115345, издадена 
од ЗСО —• Скопје на име Фикмет Љаки, Радуша Ѓ. 
Петров, (7422) 

Здравствена легитимација бр. 30104 на име 
Емруш Љума, Рудник Радуша, Ѓ. Петров. (7423) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Васил Ристевски, е. Га-
ба лавци, Битола. (7424) 

Здравствена легитимација на име Михајло Даш-
ковац, е. Карамани, Битола. (7425) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ж и в к о Митревски ул. „Херцегови-
на" бр. 5, Битола. ' (7426) 

Свидетелство за завршено I година трговско 
училиште на име Донка Аџиска, ул. „М. Тито" бр. 
85а, Прилеп. (7427) 

Свидетелство од I година, издадено од УЗУС 
„Борко Талески" — Прилеп на име Владо Велино-
ски, е. Рамне, Охрид. (7428) 
Работна книшка бр. 322726, издадена од Куманово 
на име Ж и в к о Стојковски, ул. „11 ноември" бр. 35, 
Куманово. (7429) 

Свидетелство бр. 126 за завршено У Ш одде-
ление на име Злата Л. Димоска, е. Модриште, М. 
Брод. (7430 

Свидетелство од Ш клас гимназија на име Пе-
тре Димовски, ул. „М. Тито" бр. 12, Т. Велес. 

(7431) 
Здравствена легитимација на име Цвета Ва-

невска, е. Сиричино, Тетово. (7433) 
Здравствена легитимација на име Тра јче Весе-

линоски, населба циглана, Гостивар. (7434) 
Здравствена легитимација бр. 59202 на име Гли-

гор Пачаровски, Гостивар. (7435) 
Здравствена легитимација бр. 7758, издадена од 

ЗОО —• Гостивар на име Виолета Маркоска, е. Вру-
ток, Гостивар. (7436) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Љупчо С. Спасов, е. Дулица, Дел-
чево. (7437) 

Свидетелство за П година, издадено од Сто-
п а н с к о ^ училиште „Кочо Рацин" •— Битола на име 
Костадинка Поповска, ул. „Ст. Наумов" бр: 62, 
Битола. (7438) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСС —• 
Прилеп на име Љубен Николоски, ул. „Мито Цве-
таноски" бр. 21, Прилеп. (7439) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
училиштето „Бр. Миладинови" — Прилеп на име 
Блага Конеска, ул. „Круме Волнароски" бр. 125, 
Прилеп. (7440) 

Свидетелство за I клас гимназија на име Ма-
кедонка Андреева, ул. „К. Цветков" бр. 9, Т. Ве-
лес. (7441) 

Свидетелство за завршен матурски испит, из -
дадено од Гимназијата „Кирил П е ј ч и н о в и ћ — Те-
тово на име Мара Алексоска, е. Самоков, Тетово. 

(7442) 
Здравствена легитимација бр. 67612 на име Ве-

рослава Д и м и т р и с а , ул. „Бр. Миладинови" бр. 39, 
Тетово. (7443) 

Здравствена легитимација бр. 3214 на име Сла-
ве М и х а и л о в и , ул. „М. Тито" бр. 43, Тетово. (7444) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Зорка Пилатовска, ул. „В. К и д -
рич" бр. 144, Гостивар. (7445) 

Свидетелства за Ш и IV година, издадени од 
Гимназијата „Ј. В. Тито" на име Методија Ва-
невски, ул. „Цв. Димов" бр. 115, Битола. (7446) 

Работна книшка бр. 32449 на име Надежда 
Степановска, ул. „8" бр. 12, Битола. (7447) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Атиџе Ламкова, ул. „Д. Груев" бр. 
4, Битола. (7448) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ахмет Ламковски, ул. „Д. Груев" 
бр. 4, Битола. (7449) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Тренко Т р е н е в с к и , ул. „Т. Ди-
митровски"" бр. 1, Битола. (7450) 

Здравствена легитимација на име Ѓорги Ди-
мески, ул. „Раде Иваноски"" бр. 5, Прилеп. (7451) 

Сведетелство од I година, издадено од Инду-
стрискиот училишен центар во Прилеп на име Вас-
ка Деспотоска, ул. „Д. Корески", бр. 9, Прилеп. 

Здравствената легитимација на име Велин II. 
ѓорѓиевски, градежно претпријатие „Гранит", Бе -
рово. (7453) 

Земјоделски здравствени легитимации на име 
Рада, Киро и Гоце Тркалески, е. Кривогаштани, 
Прилеп. (7454) 

Свидетелство од П година, издадено од Тргов-
ското училиште во Прилеп на име Стеван Ми-
трески, е. Леништа, Прилеп. ^ (7456) 

Ученичка книшка од V одделение, издадена од 
Училиштето „К. Рацин" — Прилеп на име Такир 
Реџепоски, ул. „М. Козар" бр. 4, Прилеп. (7457) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Спасе П. Ангелески, ул. „Сотка Пиптаќ" бр. 22, 
Прилеп. (7458) 

Свидетелство издадено од Гимназијата „Здрав-
ко Чочковски" — Дебар на име Ремзија Зекиров 
Исеини, е. Требиште, Дебар. (7459) 

Здравствена легитимација на име Петре Го-
гев, ул. „Бл. Ѓорев" бр, 63, Т. Велес. (7460) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „К. Рацин" Т. Велес на име Марика Лазовска, 
нас. Чашка, Т. Велес. (7461) 

Здравствена легитимација на име Петрана Г. 
Тасева ул. „Јовче Чучук" бр. 36а, Т. Велес. (7462) 

Свидетелство за завршена IV година на име 
Цвета Б. Апостоловска е. Глоѓи, Тетово. (7463) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5209, 
издадена од ЗСО — Гостивар на име Шерифе З и -
бери, е. Желино, Тетово. ~ (7464) 

Ученичка книшка бр. 111 на име Фадиљ Џ. 
Тофиљи, ул. „И. Р. Лола" бр. 140, Тетово. (7465) 

Свидетелство-диплома за завршен испит, из-
дадено од Економското училиште во Гостивар на 
име Васе Страшески, е. Зубовце, Гостивар. • (7466) 

Свидетелство од П клас економско училиште 
на име Душанка Ќ. Георгиева, ул. „738" бр. 16, 
Скопје. (7467) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО —• Битола на име Стојна Георгиевска, 
е. Сливица, Битола. (7468) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗОО — Битола на име Веселин Георгиевски, е. 
Сливица, Битола. (7469) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Неџми Баловски, е. Ос-
трец, Битола. (7470) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
училиштето „К. Рацин" — Прилеп на име Лил ја -
на Видојковска, ул. „Вера Циривири" бр. 2, При-
леп. (7471) 

Свидетелство од I година на име Трајче Ма-
тески, е. Зрзе, Прилеп. (7472) 

Свидетелство бр. 81/1 за завршен I клас, изда-
дено од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Паланка 
на име Марија Христова ул. „Г. Делчев" 1, Кр. 
Паланка. (7473) 

Диплома бр. 01-148/30 на име Ремзи Арапи, е. 
Селокуќи, Дебар. (7474) 

Диплома за завршен испит, издадена од Гим-
назијата „Стив Наумов" — Ресен на име Владимир 
С. Нелковски, Ресен. (7475) 

Здравствена легитимација на име Милица Р и -
зова, ул. „8 март" бр. 7, Кавадарци. (7476) 

Здравствена легитимација на име Рахиме Ре -
цепи, Скопје. (7477) 

Здравствена легитимација на име Боривоје 
Марковски, е. Челопек, Тетово. (7478) 

Работна книшка на име Јован Митовски , е. 
Беловиште, Тетово. (7479) 

Свидетелство бр. 241, издадено од Гимнази-
јата „Методи Митевски — Брицо-Делчево на име 
Митра Велинова Лазарева, ул. „Царевоселска" бр. 
53, Делчево. (7480) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од 
Централното основно училиште „Ванчо Прке" — 
Делчево на име Павлина Ефремова Петрова, е. Ве-
трен, Делчево. (7481) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Средно техничкото училиште „Здравко Цвет-
ковски" — Скопје на име Бранко Божинов, Скопје. 

Индекс бр. 4442, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Гордана Софрониевска, 
Скопје. (7483) 

Ученичка книшка за завршено V одделение, 
издадена од Осмолетката „Лирија" — Скопје на име 
Б а ј р а м Џафери, Скопје. (7484) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Павлина Попова, Скопје. (7485) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на Нада Пешевска, Скопје. 7486) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Курчиев, Скопје. (7487) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Браќа Миладинови" — 
Прилеп на име Цветко Наумчески, Скопје. (7488) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамиза Бајрами, Скопје (7489) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Николов, Скопје. (7490) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Викторија Михајловска, Скопје 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Раде Милошевић Скопје. (4792) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мустафа Зијадин, Скопје. (7493) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Коста Вулгаранис, Скопје. (7494) 

Оружен лист за ловна пушка рег. бр. 2698, из-
даден од ОВР .— Скопје на име ѓорѓи Младенов, 
Скопје. (7495) 

Работна книшка бр. 440/69, издадена од Скопје 
на име Стојан Пауков, Скопје. (7496) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојан Маринков, Скопје. 7497) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ратка Бошкова, Скопје. (7498) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Авни Златку, Скопје. (7499) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемаил Абази, Скопје. (7500) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Гоце Делчев" — е. Су-
јаклари на име Раде Смиљковић Скопје. (7501) 

Ученичка книшка за завршено VI одделение, 
издадена од Осмолетката „Његош" — Скопје на 
име Владимир Соколовски, Скопје. (7502) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Градежното техничко училиште „Здравко Цвет-
ковски" — Скопје на име Бранко Божинов, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тра јан Манасијевиќ, Скопје. (7504) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Златко Пирковски, Скопје. (7505) 

Воена книшка издадена од Мојстрана — Сло-
венија на име Алит Фаик, Скопје. (7506) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Алит, Незакет, Фаик, Ѓултен, Фетие, 
Нулсен, Адман и Ајтен сите Фаик, Скопје (7507) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Д. Хисар на име Борис Најдовски, 
Скопје. (7508) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Перса Блажева , Скопје. (7509) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Абуш Бериша, Скопје. (7510) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велко Златановски, Скопје. (7511) 
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Здравствена легитимација бр. 358, издадена од 
ЗСО — Охрид на име Никола Димитровски, ул. 
„А. Емин" бр. 14, Охрид, 

Свидетелство за завршена I I I година, издадено 
од ЕМУЗУС — „Коце Металец" — Скопје на име 
Димитар Шопов, Скопје. (7513) 

Оружен лист бр. 887, издаден од ОВР — Скоп-
је на име Кузман Димитровски, Скопје. (7514) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Осмолетката во е. Грчец на име Ферат 
Нуиши, Скопје. . (7515) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велка Митковска, Скопје. (7516) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Анастас Јотовски, Скопје. (7517) 

Диплома за завршено дактилографско 'учили-
ште, издадена од стенодактилографското училиште 
во Скопје на име Лидија Мустиниќова, Скопје. 

(7518) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Кратово на име Петар Давитковски, Скопје. (7519) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Илија Георгиевски, Скопје. (7520) 
Службена легитимација слободна бр. 00С413, из-

дадена од Градски сообраќај — Скопје на име 
Трајан Петковски, Скопје. (7521) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зорица Грбовиќ, Скопје. (7522) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Мустафа Сулејман, Скопје. (7523) 

Работна книшка издадена од Радовиш на име 
Стојан Камчев, Скопје. (7524) 

Диплома за завршено средно економско учи-
лиште „Мите Богоевски" — Охрид на име Елена 
Беровска, Скопје. (7525) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Грозда /ордановска, Скопје. (7426) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Невена Лукановска, Скопје. (7527) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката во с. Поддареш на име Ни-
колчо Ристов, с. Покрајчево, Радовиш. (7528) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Милени и Шадије Идриз, Скопје. 

(7529) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Малика Мемедова, Скопје. (7530) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО —• 

Скопје на име Ѓоко и Спасе Младеновски, Скопје. 
Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 

Скопје на име Ефим Полупанов, Скопје. (7531) 

Свидетелство за завршена II година, издадено 
од ЕМЗУС — „Коце Металец" —• Скопје на име 
Миодраг Јовановиќ, Скопје. (7533) 

Свидетелство за завршено П година, издадено 
од Индустриското училиште во Скопје на име Јор-
данчо Јакимовски, Скопје. . (7534) 

Здравствени легитимации издадени од ЗОО — 
Скопје на име Малиќ и Фатима Кријешторац, 
Скопје. (7535) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Основното училиште во е. Рашче на 
име Кемал Бериша, Скопје. (7536) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Митре Ристовски, Скопје. (7537) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —> 
Скопје на име Сашо Бузалков, Скопје. (7538) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Василија Кокинова, Скопје. (7539) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гордана Митровска, Скопје. (7540) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Левко Симоновски, Скопје. (7541) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Мирчевски, Скопје. (7542) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Темелко Башевски, Скопје. (7543) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободанка Паловска, Скопје. (7544) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга на име Сузана Размовска, Скопје. (7545) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 1— 
Скопје на име Иван Митрев, Скопје. (7546) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Слободанка Марковска, Скопје. 

(7547) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Охрид на име Донка Торомановска, Скопје. (7548) 
Индекс бр. 12628, издаден од Економскиот ф а -

култет — Скопје на име Рада Ивановска, Скопје. 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Маликие и Ѓеват Бучи, Скопје. 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Тефик Јашаровски, Скопје. (7551) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Грозданка Рајчевска, Скопје. (7552) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Олгица ѓорѓевиќ, Скопје. (7553) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Благоја Мирчевска Скопје. (7554) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из -

дадено од Осмолетката „Кирил и Методија" —• с. 
Рашец на име Коста Ѓорѓиевски, Скопје. (7555) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Бо-
рис Стојановски, Скопје. (7556) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владислав Труј овски, Скопје. (7557) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сеара Јашар, Скопје. (7558) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Вера Георгиева, Скопје. (7559) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Светлана Димишковска, Скопје. 

Оружен лист рег. бр. 1597, за ловечка пушка, 
издаден од ОВР — Скопје на име Спиро Мило-
шевски, Скопје. (7561) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Ќаил Точи, Скопје. (7562) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Рада Ангелеска, Скопје. (7563) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вања Битољану, Скопје. (7564) 

Индекс бр. 671, издаден од Архитектонско гра-
дежниот факултет —• Скопје на име Верка Геор-
гиева, Скопје. (7565) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Снежана Блажевска , Скопје. (7566) 

Здравствена легитимација издадена од З С О — 
Скопје на име Ал тан Идризова, Скопје. (7567) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Осман 3. Рамадани, Скопје. (7568) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радмила Бадареска, Скопје. (7569) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, и з -
дадено од Осмолетката „Мирче Ацев" — Г. Пе-
тров н а име Панко Велковски, Скопје. (7570) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тра јче Цветковски, Скопје. (7571) 

Дозвола за носење на оружје бр. 741, за ловна 
пушка, издадена од ОВР — Скопје на име Велко 
Пешковски, Скопје. (7572) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Коста Кара дафов, Скопје. (7573) 

Свидетелство за завршено У Ш одделение, из -
дадено од Осмолетката „11 октомври" — Прилеп на 
име Виолета Наумовска, Скопје. (7574) 

Индекс бр. 3638, издаден од Медицинскиот ф а -
култет во Скопје на име Перса Дојчиновска, Скопје. 

(7575) 
Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 

Скопје на име Виолета Аницинова, Скопје. (7577) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Цвета Василевска, Скопје. (7578) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Мирослав Петрушев, Скопје. (7579) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Алија, Гаши, Скопје. (7580) 
Работна книшка бр. 3010, издадена од Кума-

ново на име Новко Трајковски, Скопје. (7581) 
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Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Гимназијата „Никола Карев" Скопје на име Да-
ринка Димитриј евска, ул. „М. Пијаде" бр. 49, К у -
маново. (7582) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Благоја Велески, Скопје. (7583) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Љубинка Стојановиќ ,Скопје. (7584) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тефик Османи, Скопје. (7585) 

Дозвола за носење на оружје рег. бр. 679, изда-
дена од СВР — Скопје на име Миле Атанасов, 
Скопје. (7586) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Тодор Тодоровски, е. Драгожани, 
Битола. (7587) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Киро Ржаникоски, с. 
Тројкрсти, Прилеп. (7588) 

Свидетелство од УШ одделение издадено од 
Училиштето „Добре Јованоски" — Прилеп на име 
Фанија Н. Николоска, ул. „Б. Кидрич" бр. 117, 
Прилеп. , (7589) 

Свидетелство од IV одделение на име Менка 
ѓорѓиоска, е. Долнени, Прилеп. (7590) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Училиштето „11 октомври" — Прилеп 
на име Симон Бечков, ул. „Ленин" бр. 231, Прилеп. 

Ученичка книшка од IV одделение на име Б л а -
гоја Николоски, ул. „Егејска" бр. 58, Прилеп. (7592) 

Свидетелство од УШ одделение на име Здрав-
ко Каралиески, е. М. Коњари, Прилеп. (7593) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при 

Средношколскиот дом „Томе Стефановски — Сениќ" 
— Скопје, а врз основа на одлуката на работната 
заедница 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место воспитач-при-
правник со завршен Филозофски факултет, виша 
педагошка академија или соодветни школи од вос-
питно образовен смер. 

Заинтересираните кандидати треба да достават: 
молба таксирана со 1 н. д. таксена марка, документ 
за стручната спрема, потврда од Заводот за з а б -
олување дека се води како незапослен и лекарско 
уверение. 

Личен доход според Правилникот. 
Некомплетираните документи нема да се земаат 

во предвид за разгледување. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Документите се доставуваат до- Средношколскиот 

дом „Томе Стефановски — Сениќ" — Скопје. (612) 

Управниот одбор 
на Болницата за нервни и душевни болести 

е. Бардовци — Скопје 
. р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Лекари на специјализација — — — 2 

УСЛОВИ: 
Под точката 1 кандидатите треба да имаат заврше-
но медицински факултет и 3 години работен стаж 
во здравствена установа, положен стручен испит и 
да знае еден од светските јазици (француски, ан-
глиски, руски и германски). 
Молбите, таксирани со 1 нов динар таксена марка 
ќе се примаат во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 
Некомплетираните молби нема да се разгледуваат. 

Конкурсната комисија при Заводот за деца и мла-
динци со физички и психички недостатоци 

— Демир Капи ја 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Поголем број дефектолози 
2. Социјален работник и 
3. Поголем број на инструктори. 

У с л о в и : 
Под 1. Завршена висока или виша дефектологи-

ка школа. 
Под 2. Завршена виша социјална школа. 
Под 3. Завршена средна земјоделска, насока 

лсзаро-овоштарска. 
Молбите со кратка биографија, диплома и пот-

врда за право на засновање работен однос, со так-
сена марка од 1 динар се доставуваат до Конкур-
сната комисија при Заводот за деца и младинци — 
Демир Капија . 

Конкурсот трае 15 дена за поднесување на при-
јави. 

Приемот на работа од 1. V. 1970 година. 
Личниот доход според Правилникот, за почет-

ници со 20°/о намалување се до исполнувањето ва 
приправничката практика. 

Некомплетираните молби нема да бидат земени 
предвид. (593) 

Советот на работната заедница на Археолошкиот 
музеј во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување на директор (реизбор) 
Кандидатите за работното место директор тре-

ба да ги исполнуваат следните услови: 
— да имаат завршено филозофски факултет на 

една од групите: археологија, историја на уметноста 
или класична филологија, 

— да имаат на јмалку пет години работна прак-
тика во струката. 

Молбите со потребната документација да се до-
стават до Конкурсната комисија на музејот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (594) 

Конкурсната комисија при Трговското претпријатие 
за лекови „Ветлек" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место Ш е ф на про-
дажба за ветеринарни лекови и опрема 
Услови: Завршен ветеринарски факултет со позна-
вање на еден од трите странски јазици: француски, 
германски или англиски, со над 5 години работна 
практика. 
Личниот доход според Правилникот на претприја-
тието. 
Не доаѓаат предвид лица кои одговарале по сто-
пански престап. 
Молбите со потребните документи и кратка биогра-
ф и ј а се доставуваат до комисијата на претприја-
тието. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. 

(610) 
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СООПШТЕНИЕ НА ИНВЕСТИТОРОТ 
(Јавен оглас) 

Водостопанското претпријатие „Брегалница" 
— Кочани 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за оценка на подобноста на изведувачките орга-
низации за изградба на инвестициониот објект 
Левиот доводен канал „Истибање — Штип". 

1. Ориентациона вредност на објектот изнесува 
н. динари 25.500.000,00 во која сума е пресметана и 
подготвителната работа на објектот. 

Рок за завршување на објектот е 31. ХИ. 1972 
година, при што роковите за завршување на оддел-
ни делници се: 
— Делницата Истибања—Зрновци 31. XII. 1971 год. 
— Делницата Зрновци—Бурилчево 15. IV. 1972 год. 
— Делницата Бурилчево^-Штип 31. ХИ. 1972 год. 

2. Пријавите за оценка на подобноста на изве-
дувачите се примаат заклучно со ден 30. IV. 1970 год. 

Пријавите за оцена на подобноста на изведува-
чите се доставуваат до Водостопанското претприја-
тие „Брегалница" —. Кочани, ул. „Маршал Тито" 
бр. 20, со ознака „Конкурс за оценка на подобноста". 

Отворањето на пријавите за оцена на подоб-
носта ќе се изврши на ден 5. V. 1970 година во 11 ча -
сот, во просториите на Водостопанското претприја-
тие „Брегалница" — Кочани. 

3. Подносителите на пријавите за оценка на по-
добноста изведувачите ќе бидат известени во рок 
од 5 (пет) дена од денот на отворањето на прија -
вите. 

4. Кон пријавата за оценка нa подобноста пону-
дувачите се должни да приложат: 

— доказ за регистрација — овластување за из-
ведување на ваков вид објекти, 

— доказ за расположивите капацитети, основ-
ни средства и стручен кадар кој може да се вклучи 
во изведувањето на објектот, 

— доказ со свои референци за досега изградени 
такви или слични објекти, 

— преглед на ангажираноста во текушти ра -
боти, 

—• податоци за финансиската положба на прет-
пријатието по последната завршна сметка и послед-
ната тримесечна пресметка, 

— полномошно на претставникот кој полно-
важно го застапува изведувачот и во негово име 
ќе го потпишува, 

— изјава за прифаќање на општите и посеб-
ните услови од лицитациониот елаборат. 

5. Отстапувањето на изградбата на објектот ќе 
се врши врз основа на инвестиционо-техничката 
документација главен проект изготвен од инвести-
торот преку проектантско^ претпријатие „Мелио-
проект"; 

6. Увид на инвестиционо-техничката докумен-
тација, општите и посебните услови и други по-
датоци за отстапувањето на изградбата на објектот 
Левиот доводен канал „Истибање"—Штип, може да 
се врши во просториите на Здруженото водостопан-
ско претпријатие „Брегалница", Кочани, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 20, секој ден од 9—13 часот до денот 
на наддавањето. 

7. Оценка На подобноста инвеститорот ја врши 
врз основа на податоците и документите од точка 4 
на овој конкурс. (611) 

СОБИРОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ШУМСКИОТ ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

1) За избор на еден соработник по педологија во 
звањ^ научен соработник, 

2) За избор на еден соработник во Шумско-
опитната станица — Битола во звање научен сора-
ботник. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

—• да имаат завршено земјоделско-шумарски 
факултет (шумарство); 

—- да ги исполнуваат општите услови по Зако-
нот за организација на научните дејности („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 9-1967 г.); 

— да имаат над 10 години работна практика во 
научна организација и да покажале способност за 
самостојна научна работа. 

Со пријавите за конкурсот кандидатите треба 
да приложат, покрај потребните документи за об-
разование и работна практика, список на научните 
и стручните трудови и самите трудови. 

Рок за пријавување по овој конкурс е 15 дена, 
од неговото објавување во „Сл. весник на СРМ". 

„ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО" — ПОГОН МАВРОВ-
СКИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ — ГОСТИВАР 

— СЛУЖБА ЗА ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА — 
огласува 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за отстапување на изградба на објект 

„Шарски води" — ВОДО СТАН 
1 Предмет на јавното наддавање е изградба на 

ВОДОСТАН кој се состои од вертикална шахта 
светли отвор 0 6—4 м а длабочина 87 м* шахта свет-
ли отвор 0 1,5 м со длабочина 70,5 м и хоризонтална 
деаерациона комора светли отвор 0 4,42—7,5 м а 
должина 139,90 м; 

2. објектот се наоѓа во планински терен на 
кота 1240 м; 

3. ориентациона пресметковна вредност на рабо-
тите е 4,200.000 нови динари; 

4. рокот за изведување на работите е 15. III. 1971 
година а за скратување на рокот се дава договорена 
премија; 

5. јавното наддавање ќе се одржи во просто-
риите на погонот Мавровски хидроелектрани — 
Гостивар на 7 ма ј 1970 година во 10 саатот кога ќе 
се отворат пристигнатите понуди преку пошта и 
предадени од претставници, на рака, на комисијата; 

6. понудувачите понудата и документацијата по 
обем и содржина ќе ги достават според пропиша-
ните услови од инвеститорот; 

7. условите и техничките подлоги заинтереси-
раните може по барање да ги добијат веднаш; 

8. претставникот на понудувачот треба да има 
полномошно за застапување при јавното наддавање; 

9. за резултатите од јавното наддавање учесни-
ците ќе бидат известени по писмен пат, во рок од 
15 дена по одржаното јавно наддавање. 

Мавровски хидроелектрани — Гостивар, тел. бр. 
71-226 и 71-206. 
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