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151. 
Врз основа на член 53 став 2 од Законот за 

финансирање на општествено-политичките заед-
ници во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/65), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ 
ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Резервниот фонд на Соци-
јалистичка Република Македонија се доделуваат 
на Општината Тетово 250.000 динари, на име по-
мош за отклонување последиците од елементарни-
те непогоди на подрачјето на општината наста-
нати во 1966 година. 

2. Средствата од претходната точка се доделу-
ваат неповратно.. 

3. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 09-2026/2 
7 октомври 1966 год. 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

152. 
Врз основа на член 92 од Статутот на Стопан-

ската банка — Скопје, Извршниот одбор на Бан-
ката на својата седница од 28 септември 1966 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
КРЕДИТИ ЗА ВЛОЖУВАЊА ВО ОСНОВНИ И 
ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА ВО ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВОТО И ШУМАРСТВОТО ВО ПЕРИОДОТ 
1966/1970 ГОДИНА 

Во согласност со насоките на општествените 
планови за развиток на СРМ и СФРЈ од ' 1966 до 
1970 година, поставената деловна политика на Бан-
ката и Одлуката за општите услови за одобру-
вање кредити, Стопанската банка — Скиите (во 
понатамошниот текст: Банка) во периодот 1966/1970 
година од расположивите средства за долгорочни 
вложувања ќе одобрува кредити за вложувања во 
основни и трајни обртни средства во земјоделст-
вото и шумарството според следново: 

I — ОБЛАСТ ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

1. Намена на кредитите 

1.1. Во областа на земјоделството Банката ќе 
одобрува кредити за вложувања во основци и 
трајни обртни средства за следниве намени: 

а) Довршување на започнатите инвестициони 
објекти и тоа за: 

— вложувања во трајни обртни средства за 
објектите кредитиран«! преку Банката, а за кои 
не се обезбедени трајни обртни средства или се 
обезбедени во недоволен износ при одобрувањата 
на кредитите за основни средства; 

— покривање на зголемените вредности к а ј ин-
вестиционите објекти во изградба настанати по-
ради измена на соодветните прописи, а во не-
кои критични моменти и за покривање на зголе-
мените вредности настанати од други објективни 
причини ако со тоа се обезбедува висок економ-
ски ефект и ако со инвестицијата се отстрануваат 
тесните грла во производството; 

— изградба на детална каналска мрежа по-
врзана со организирање на земјоделско производ-
ство при услсви на наводнување во подрачјата на 
мелиоративните системи по Законот за мелиора-
тивните работи во СРМ, како и на други мелио-
ративни објекти со кои се обезбедува целосно тех-
ничко-технолошко решение на конкретни инве-
стициони зафати во земјоделството н нивното ефек-
ту иран, е. 

б) Модернизација, реконструкција и отстра-
нување на тесни грла на постојните капацитети и 
тоа: за сите намени и потреби со кои се постиг-
нува отстранување на тесни грла, интенз^ф--ка-
ци ја, заокружување и оптимализација на произ-
водството при постојните производни капацитет:*. 

в) Изградба на нови објекти со кои се обез-
бедува поскладен стопански развиток, отстртту-
вање на ме ѓу гр гл ки тесни грла и оптима лизациј а 
на производството, и тоа во прв ред за и нвести-
циони вложувања со кои се остварува активира-
ње на мелиоративните системи: и подрачја со из-
разито поволни природни услови за земјоделско, 
производство и тоа за сите намени и потреба со 
кои се обезбедува оптимализација на производст-
вото, а пред се: за изградба на нови објекти за 
наводнување, за зголемување и агромелиорирањѕ 
на обработлива површини во општествениот сек-
тор, подигање на долгогодишни насади, градинар-
ско производство, зголемување на сточниот фонд, 
изградба на објекти за преработка и доработка и 
друго. 
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Во рамките на оваа намена, Банката ќе одо-
брува кредити за инвестиции во кооперација со . 
индивидуални производители. 

2. Услови за одобрување иа кредитче 

2. 1. Банката ќе одобрува кредити во висина 
до 50% од прет сметковната вредност на вложува-
њата. Остатокот на средствата до пресметковната 
вредност на инвестицијата, инвеститорот го обез-
бедува од сопствени средства и други извори (банки 
и слично). 

2. 2. Кредитите за довршување на започнатите 
инвестициони објекти, освен оние за изградба на 
детална каналска мрежа, ќе се обезбедуваат од 
средствата на Републиката за инвестициони вло-
жувања, и теа псд следниве услови: 

1. За трајни обртни средства со интересни сто-
па од 5% годишно, рок за враќање 10 години и 
сопствено учество во трошоците на инвестицијата 
како и за односните кредити за основни средства. 

2. За зголемените вредности ка ј инвестицио-
ните објекти со интересна стопа од С% годишно, 
и рок за враќање 5 години. 

2. 3. Кредитите за изградба на детална канал-
ска мрежа, ќе се одобруваат од средствата на Фон-
дот на Федерацијата за кредитирање стопанскиот 
развиток на недоволно развиените републики и 
краишта со рок за враќање до 15 години и инте-
ресна стопа што Банката ќе ја плаќа на овие сред-
ства зголемена за 0Ј5%. 

2. 4. Кредитите за модернизација, реконструк-
ција и отстранување на тесни грла ќе се одобру-
ваат од средствата на Банката за долгорочни вло-
жувања и Фондот на Федерацијата за крздитира-
ње на недоволно развиените републики и краишта 
и тоа под следниве услови: 

— интересна стопа 5% годишно за зголемува-
ње на обработлив површини, долгогодишни на-
сади, мелиоративнл работи, механизација, склади-
рање, приплоден добиток и пристапни патишта и 
6% годишно за другите намени,. и 

— рок за враќање до 15 години. 
2. 5. Кредитите за изградба на нови објекти 

ќе се одобруваат од средствата на Банката за ин-
вестициони вложувања и од Фондот на Федера-
цијата за кредитирање стопанскиот развиток на 
недоволно развиените републики и краишта, со: 

— интересна стопа од 6% годишно и 
—• рок за враќање 15 години. 

3. Критериуми за одобруваше на кредитите 

Одобрувањето на кредитите ќе се засновува на 
следниве критериуми: 

1. Кредитите ќе се одобруваат само на работ-
ни организации способни да организираат рента-
билно производство. Способноста ќе се цени врз 
основа на веќе остварените резултати во работе-
њето, обезбеденоста со доволен и искусен стручен 
кадар и постоењето на други услови за успешна 
реализација и ефектуирање на инвестиционата про-
грама. 

Нормативите за обезбеденоста на инвестито-
рите со стручен кадар ќе се утврдат со посебно 
упатство што ќе го донесе Банката; 

2. Предвидените концепции со инвестиционата 
програма треба да обезбедуваат: 

— економични вложувања, 
— економично и рентабилно производство, 
— примена на современи метода во организи-

рањето на проектиран©™ производство, при што 
треба да се користат најуспешните постигања во 
технологијата и економиката, 

— максимално користење на домашните репро-
материјали, 

— пласман на предвиденото производство на 
домашниот или странскиот пазар, 

— брзо ефектуирање на инвестицијата, 
— поволно влијание врз платниот биланс на 

земјата преку зголемување на извозот и намалу-
вање на увозот, и 

— остварување на акумулација која обезбеду-
ва отплата на ануитетот во одредени рокови. 

3. Инвестициите да овозможуваат целосно е-
фектуирање на досега вложените средства, о с т а -
нување на тесните грла, потполно довршување на 
недовршените објекти и комплетирање на линии 
ка ј одделни производи; 

4. Инвестициите во нови капацитети да обезбе-
дуваат зголемување на производството на дефи-
цитарни производи и производи за извоз; 

5. Ануитетите да се отплатуваат во еднакви го-
дишни износи; 

6. Вложувањата да се усмерени кон специја-
лизација или натамошна специјализација; 

7. Со инвестиционите кредити да се поттикну-
ваат економски оправданите интеграциони процеси 
и кооперација во производството; 

8. Инвестиционите кредити да се одобруваат 
под услов изградбата на односната инвестиција 
во целост да биде обезбедена со средствата кои 
учествуваат во заедничкото кредитирање; 

9. Кредитите да се одобруваат непосредно на 
крајните корисници, а врз основа на поднесена 
економско-техничка документација; 

10. Предност за добивање на кредит, при ед-
накви други услови, ќе имаат покрупни работни 
организации кои: 

— имаат можност од своите вкупно располо-
живи средства порана да го вратат кредитот и кои 
нудат поголемо сопствено учество во трошоците 
на инвестицијата, 

— остваруваат пократок рок за изградба, 
.— со предвидените вложувања обезбедуваат 

постигање на ефекти во пократок: рок и го по-
добруваат стопанисувањето на организацијата, од-
носно го подобруваат во поголема мерка користе-
њето на вкупните капацитети, 

— се преориентираат од увозон на домашен 
репроматеријал, односно на набавка на репромате-
ријалот во земја со чии девизи се располага во 
поголема мерка, 

— преземаат обврски за полагање динарски 
или девизни депозити ка ј Банката пред, за време 
и по завршувањето на инвестицијата, и 
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— се ориентираат на производни капацитети 
со кои се врзуваат вонрепублиски средства и 
странски капитал. 

4. Начин на одобрување на кредитите 

4.1. Инвестиционите кредити Банката ќе ги 
одобрува по пат на непосредна спогодба, а врз ос-
нова на поднесено кредитно барање, кое треба да 
ги содржи сите потребни елементи за оценка на 
инвестиционото вложување, а посебно: 

— целта за која се бара кредитот, 
— висината на кредитот, ^ 
— износот на средствата со кои кредитобара-

чот учествува во трошоците на инвестицијата, со 
укажување на изворите на овие средства, 

— интересната стопа и рокот за враќање на 
кредитот што ги нуди кредитобарачот, 

— рокот за почеток и завршување на рабо-
тите, како и денот од кога започнува отплатата 
на кредитот. 

Барањето за инвестиционен кредит се под-
несува на обрасци, кои можат да се добијат ео 
Банката. 

4.2. Кон барањето за кредит се приложува: 
1. Инвестициона програма составена според 

Законот за изградба на инвестициите објекти, чи-
ја технологија и економика е заснована на совре-
мени научни достигнувања и извод од записникот 
од седницата на надлежниот самоуправен срган 
на организацијата на која е донесена инвестицио-
ната програма. 

Инвестиционата програма треба да содржи и 
пресметка на обришите средства потребни за функ-
ционирање на основните средства за чија изград-
ба; односно набавка се бара кредит, како и начи-
нот за обезбедување на тие средства; 

2. Податоци за оцена на кредитната способност 
на работната организација обработени го смисла 
на Одлуката за поблиските услови и роковите за 
давање и користење на краткорочните кредиту во 
1966 година („Службен лист на СФРЈ" б> 11/6"), 
а особено податоци од кои ќе се утврди дека: 

— работната организација ги има решено сите 
проблеми на инвестиционата изградба што е во 
тек, и 

— има утврден смер и среднорочен план за 
развиток на производството; 

3. Препис од записникот од седницата на над-
лежниот срган на организацијата на која е до-
несена одлука за задолжување на работната орга-
низација и дека обезбедува сопствено учество во 
инвестирањето; 

4. Доказ за обезбедување на средства за пола-
гање на 2,5% од претеметковната вредност на ин-
вестицијата за енергетика; 

5. Завршна сметка на работната организација 
за изминатите две години (образец ЗС бр. 1). 

6. Препис од решението за регистрација на сто-
панската организација. 

4.3. Одобрувањето на кредити според предните 
услови Банката ќе го врши самостојно или во 
аранжман со други банки и кредитори, при што 
ќе ги применува следниве форми за кредитирање: 

— заедничко кредитирање на одредени нама-
ни и објекти; 

— здружување на средства за кредитирање на 
одредени објекти, и 

— добивање крздити од други ба::кл и кре-
дитори за одредени намени и под одредени услови. 

Формата што ќе се применува, претходно ќе 
се догсеара врз основа на поднесени понуди од 
инвеститорите и постигнати спогодби со з а и т е р е -
сираните банки и кредитори* 

5. Корисници на кредитите 

Корисници ка кредитите можат да бидат зем-
јоделски производни организации и други рабог-
ни организации, групации на организации (деловни 
здруженија и ел.), како и општествено -политич-
ки заедници — за земјоделски и други етоп^нсзд 
организации во основање, способни да организи-
раат рентабилно земјоделско производство. 

II — ОБЛАСТ ШУМАРСТВО 

1. Намена на кредитите 

Во областа на шумарството Банката ќе о б о -
рува кредити за вложувања во основ::и сред: *ва, 
и тоа за: 

а) довршување на започнатите инве:зтиц-'онѕ 
објекти, односно покривање на зголемените гр д~ 
кости ка ј инвестиционите објекти во изградба, 
настанати до 31. ХП. 1966 година поради измена на 
соодветни прописи или движења на материјалите 
и услугите, ако на друг начин не се регулирани, и 

б) изградба на шумски комуникации и п ;д- г а -
ње на плантажи од тополи и брсорасп; т чети::а;~и, 

2. Услов:: за сбрувзње на кредитите 

2.1. Кредитите за довршување на започнатите 
инвестициони објекти ќе се одобруваат од сред-
ствата на Републиката за инвестициони вложува-
ња со: 

— интересна стопа од 6% годишно, 
—• рок за враќање до 10 години, и 
<—• сопствено учество во трошоците ш и*пзе~ ти-

ци јата најмалку 25% од, претсметковната вредност 
на инвестиционото вложување. 

2.2. Кредитите за изградба на шумска комуни-
кации и подигање на плантажа од, тополи и брзо-
расни четинари ќе се одобруваат од сред: тб ата 
на Банката за долгорочни вложувања до висина 
на 50% од вредноста на инвестицијата, со: 

— интересна стопа од 6% годишно, и 
— рок за враќање 15 години. 
Другите средства до пресметковната вредност 

на инвестицијата се. обезбедуваат: за шумските 
комуникации од средствата на инвеститорот и 
Фондот на Федерацијата за шумски патишта, а 
за плантажите од тополи и брзорасни четинари 
од средствата на инвеститорот и други извори. 
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3. Критериуми за одобрување на кредитите 

Одобрувањето на кредитите ќе се засновува 
на истите критериуми предвидени за областа зем-
јоделство, со тоа што предност за добивање на 
кредит за изградба на шумски комуникации ќе 
имаат оние кредитобарачи кои ги исполнуваат и 
следниве услови: 

— имаат шумеко-уредувачки елаборат за шу-
мата што се отвора, 

— зафаќаат .комплекси на шума со поголема 
дрвна маса, и 

— даваат целосно решение за отворање на 
шумски комплекси. 

4. Начин на одобрувањето на кредитите 

Одобрувањето на кредитите ќе се врши на на-
чин како што е предвидено за областа земјодел-
ство, со тоа што кон кредитното барање ќе се 
приложува и ситуација и локација на објектот во 
размер 1 :10000 и 1:215000. 

5. Корисници на кредитите 
Корисници на кредитите можат да бидат шум-

ски и други работни организации, групации на 
организации (деловни здруженија и ел.) способни 
да организираат рентабилно производ,ство. 

14 Септември 1966 година 
Скопје 

СТОПАНСКА БАНКА СКОПЈЕ 
Претседател 

на Извршниот одбор на Банката, 
Спасе Черепњалкозски, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 428, стра-
на 977, книга П, е запишан под фирма: Дом за стари 
лица во село Злокуќани — Скопје. Предмет на ра-
ботењето ка домот е: да ги згрижува возрасните 
лица над 60 години старост на кои им е потребна дом-
ска заштита и грижа, а по исклучок и со помалку 
години; да се грижи за нивното сместување, обле-
кување, исхрана и друга разонода, со што би се 
обезбедиле услови за нормален живот; да се грижи 
за нивното здравје и да обезбедува нужна лекарска 
помош и нега на старите; да ги поттикнува старите 
лица со подобри психофизички способности на доб-
роволно активно учество во работната терапија што 
ќе ја организира домот. 

Домот е основан од Градското собрание на град 
Скопје со решение број 3958/1 од 6. VI. 1966 го-
дина. 

Установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Роза Нолчева, в. д. директор, и Гра-
орковска С. Марија, благајник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
283/66. (1343) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 481, стра-
на 973, книга П, е запишано под фирма: Централно 
основно училиште „Влазними" во село Доброште. 
Предмет на работењето на училиштето е: основно 
образование и воспитување на деца од 7 до 15 го-
дишна возраст. 

Основното училиште е основано од Собранието 
на општината Тетово, со решение број 01-5809/1 од 
20. УП. 1966 година. 

Основното училиште ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува Алити Куртиш, в. д. директор, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
280/66. (1345) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 460, 
страна 74, книга П • запишано следното: Фирмата 
на Општинската аптека — Гевгелија во иднина е« 
менува и ќе гласи: Градска аптека „7 ноември" — 
Гевгелија. 

Досегашните потписници на аптеката и тоа: Ва-
сил Гавровски, директор, Жана Поп Стојкова се раз-
решени од должност и им престанува правото за 
потпишување. 

За нови потписници на аптеката се назначени 
следните лица: Коста А. Димитров, директор, и Ж у -
дев Горѓи, книговодител, сметано од 22. УП. 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
270/66. (1375) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 158, 
страна 852, книга П е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Комуналниот завод за со-
цијално осигурување — Скопје, Мане тулевски, на-
чалник на финансовото одделение му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност. 

За нов потписник на заводот е назначен Јанко 
Вељановски, дипломиран економист — началник на 
одделението за финансии. Тој установата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето со старите регистрирани потписници 
Петар Зафировски, директор, и Димо Данчевски, 
пом. директор, сметано од 30. УШ. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
286/66. (1377) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на ден 17. VI. 1966 
година, рег. број 79/66, е запишана под фирма: 
Станбено-комунална управа, со седиште во Демир 
Хисар. Предмет на работењето на управата е: 

— води грижа за снабдување со вода на гра-
ѓаните и установите од населбата Демир Хисар, 

— се грижи за одржување на водоводните уреди 
во Демир Хисар, а може да се грижи за одржување 
на водоводните уреди и за други населени места од 
подрачјето на општината, ако за тоа постои договор 
меѓу управата и месната заедница, 

— се грижи за одржување на паркови и зеле-
нило во населбата Демир Хисар, 

— се грижи за чистотата во населбата Демир 
Хисар, 

— врши услуги на граѓаните преку јавно купа-
тило, 

— управува со пазариштето во Демир Хисар, и 
Смилево, 

— стопанисува со станбени згради во општест-
вена сопственост што се донесени во Фондот за стан-
бени згради, според прописите што важат за стопа-
нисување со станбените згради, 

— се занимава со изградба на станбени згради 
и други помали инвестициони објекти, 

— се грижи за деловните згради во општестве-
на сопственост. 

Управата е основана од Собранието на општи-
ната Демир Хисар, со решение број 03-1459/1 од 28. 
V. 1966 година. 

Установата ќе ја потпишува Танас Ангелевски, 
в. д. управник. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
102/66. (1254) 
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РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 22. I. 1966 година, страна 238, реден број 1, е за-
пишано под фирма: Здружено водостопанско прет-
пријатие „Брегалница* со седиште во Кочани. Прет-
пријатието е основано со спојување на досегашните 
водостопански претпријатија: Водостопанското прет-
пријатие „Брегалница" од Кочани, Водостопанското 
претпријатие „Брегалнички слив" од Штип и Вод-
ната заедница „Брегалница "од Кочани, кои ќе ра-
ботат под назив: 

1. Досегашното Водостопанско претпријатие 
„Брегалница" — Кочани има положба на органи-
зација во својство на Здружено водостопанско 
претпријатие и ќе работи под назив: Здружено во-
достопанско претпријатие „Брегалница" — Кочани. 

2. Досегашното Водостопанско претпријатие 
„Брегалнички слив" од Штип, како организација во 
состав на Здруженото водостопанско претпријатие 
ќе работи под назив: Здружено водостопанско прет-
пријатие „Брегалница" — Погон — Штип. 

3. Досегашната Водна заедница „Брегалница" 
од Кочани, како организација во состав на Здру-
женото водостопанско претпријатие ќе работи под 
назив: Здружено водостопанско претпријатие „Бре-
галница" — Погон — Кочани. 

Здруженото водостопанско претпријатие ќе ги 
врши следните дејности: 

а) водостопанска услужна дејност, снабдување 
со вода, одржување и прочистување на загадени 
води и др.; 

б) одржување, реконструкција и изградба на 
водостопански објекти и постројки; 

в) изработка на инвестициона програма, инве-
стиционо-техничка документација за водостопан-
ски објекти и постројќи и водостопански основи; 

г) вршење истражувачки и студиски работи во 
водостопанството. 

Како споредна дејност Здруженото водостопан-
ско претпријатие ќе врши: 

— изградба и одржување на комунални објек-
ти и построј ќи за водоснабдување и прочистување 
на загадени води; 

— со свои транспортни средства врши услуги и 
на трети лица; 

— одгој, тов и стопанисување со риби во изгра-
дените вештачки акумулации. 

Погонот во Кочани непосредно ќе ги врши и 
обавува следните дејности: 

— водостопанска услужна дејност (снабдување 
со вода, одржување, прочистување на загадени во-
ди и др.); 

— одржување и реконструкција на водосто-
пански објекти и постројќи; 

— изградба на детална каналска мрежа и при-
дружни објекти за искористување ма постојните 
водостопански објекти и постројќи; 

— изработка на инвестициона програма, ин-
вестиционо-техничка документација за водостопан-
ските објекти и постројќи чија изградба ја врши; 

— изградба и одржување на комунални објекти 
и постројќи за водоснабдување и прочистување на 
загадени води; 

— со свои транспортни средства и механиза-
ција врши услуги и на трети лица; 

— врши одгој, тов на риби во изградените веш-
тачки акумулации и стопанисување со риби. 

Погонот во Штип ги врши и обавува дејностите 
што се одредени и за погонот во Кочани. 

Директор на претпријатието е Славка Тодор 
Цоневски. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуките на водостопанските претпријатија: „Бре-
галница" — Кочани број 02-1651/1 од 22. ХП. 1965 
година, „Брегалничка слив" — Штип број 01-1630/1 
од 11. ХП. 1965 година и Водната заедница „Брегал-

ница" од Кочани број РС 17/11-5354 од 20. ХП. 1965 
година, како и договорот склучен меѓу наведените 
организации, а заведен под број 01-1686/1 од 28. ХП. 
1965 година к а ј Водостопанското претпријатие 
„Брегалница" — Кочани, број 01-4-32 од 28. ХП. 
1965 година ка ј Водната заедница „Брегалница" — 
Кочани и број 01-1788/1 од 28. ХП. 1965 година к а ј 
Водостопанското претпријатие „Брегалнички слив" 
— Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
16/66. (995) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 1. Ш. 1966 година, страна 365, реден број 1, е 
запишана под фирма: Осигурителен завод за СР 
Македонија — Филијала во Радовиш (која работи 
само на подрачјето на општината Радовиш). 

Филијалата ќе ги врши следните дејности: 
— задолжителни осигурувања одредени со со-

јузен закон; 
— доброволни осигурувања одредени со заклу-

чок на Југословенската заедница на осигурува-
њето; 

— доброволни осигурувања одредени со заклу-
чок на Заводот. 

Филијалата организира и спроведува, согласно 
со важечките прописи, мерки за спречување на-
станување опасности од кои е извршено осигуру-
вање на имоти или лица (превентивни мерки), 
како и мерки за намалување штетите на осигуре-
ните имоти ако настапи опасност (превентивни 
мерки). 

Филијалата е основана од страна на Осигури-
телниот завод за СР Македонија — Скопје. 

Овластен потписник за потпишување на жиро 
сметката на Филијалата е Ефтим Бојаџиев, в.д. 
директор. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
поднесената пријава од страна на в.д. директорот 
на Осигурителниот завод за СР Македонија — 
Скопје од 1. Ш. 1966 година и одлуката на Собра-
нието на општината — Радовиш број 01-3837/1 од 
28. ХП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
49/66. (1023) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 14. Ш. 1966 година, страна 365, реден број 1, е 
запишан под фирма: Земјоделско индустриски 
комбинат „Радовишко Поле", со седиште во Радо-
виш. Комбинатот е основан со спојување на работ-
ните организации: Земјоделското стопанство „Бла-
гој Туфанов" — Радовиш, Мелиоративната опитна 
станица — Радовиш, Земјоделската задруга „На-
предок" — Радовиш, Земјоделската задруга „Пилав 
Тепе", село Дамјан, Земјоделската задруга „Бобо-
вецн, село Ињево и Земјоделската задруга „Илин-
ден", село Воиславци. 

Комбинатот ќе ги врши следните дејности: 
I. Во областа на стопанството: поледелство, 

лозарство, овоштарство, сточарство, откуп на зем-
јоделски и сточарски производи, промет со инду-
стриски стоки и земјоделски производи, промет со 
репродукционен материјал, преработки на земјо-
делски производи, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, добиточни производи и шумски производи. 

П. Индустриски дејности: кланица, млин, ла-
дилник, бензинска пумпа, машински парк со меха-
ничка работилница за услуги на правни и приват-
ни лица, угостителство, занаетчиство, кооперација 
со индивидуални земјоделски производители. 

Директор на комбинатот е Бранко Лозналиев, 
кој ќе го претставува и потпишува. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуките на Земјоделската задруга „Пилав Тепе", 
село Дамјан број 23 од 15. I. 1966 година, Земјодел-
ската задруга „Бобовец", село Ињево број 28 од 
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5 I. " ГСС година, ЈСелиоративната опитна станица 
~ Радовиш број 39 од 15. I. 1966 година, Земјодел-
ската задруга „Напредок" — Радовиш број 2 од 
15. I. 1966 година и Земјоделската задруга „Илин-
ден", село Воиславци број 8 од 15. I. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
66/06. (1026) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 14. IV. 1966 година, страна 373, реден број 1, е 
запишана под фирма: Продавница, со седиште во 
Струмица, улица „Гуро Ѓаковиќ" број 2/а. 

Продавницата ќе врши промет на мало со на-
мештај од сопствено производство. 

Продавницата е основана од страна на Столар-
ске то претпријатие „Мебел" .од Штип. 

Раководител ка продавницата е Томе Динев Поп 
Алексов, леј е овластен да ја потпишува и прет-
ставува. 

Уписот е извршен БО регистарот врз основа од-
луката на работничкиот совет на „Мебел" — Штип 
број 426 од 28. I. 1966 година и решението на Од-
делението за стопанство на Собранието на општи-
ната „Струмица број 03-1319/1 од 1. IV. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
94/66. (1037) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 8. I. 1966 година, страна 361, реден број 1, е 
запишано под фирма: Водостопанско претпријатие 
„Струмички слив", со седиште во Струмица. Прег-
р н а т и т е е основано со спојување на Водната за-
едница „Струмешница" Струмица и Водостопан-
ското претпријатие „Струмица" — Струмица. 

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: 
— изградба, одржување и експлоатација на во-

достопански објекти и постројќи при што: 
— врши водостопанска услужна дејност (снаб-

дување со вода, прочистување на загадени води 
и др.); 

— одржување, реконструкција и изградување 
водостопански објекти и постројќи; 

— изготвување инвестициона програма (пиве-
стиционо-техничка документација за водостопански 
објекти и пострсјќи и водостопански основи): 

— врши истражувачки и студиски работи во 
стопанството. 

Како споредна дејност, Водостопанското прет-
пријатие ќе обавува и : 

— изградба и одржување на водостопански и 
комунални објекти и постројки за водоснабдува-
ње и прочистување на загадени води; 

— со свои транспортни средства, машините и 
механизацијата Ерши услуги на трети лица; 

— одгој, тов, стопанисување со риби во изгра-
дените вештачки акумулации. 

Директор на претпријатието е Васил Хаџи То-
сев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа ре-
шението на Собранието на општината Струмица 
број 01-16271/1 од 31. ХП. 1965 година и решение-
то на општината за назначување на директор број 
01-16228/1 од 31. ХП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
1/66. (1040) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 23. V. 19С6 година, страна 377, реден број 1, е 
запишан под фирма: Погон за изградба на хидро-
мелиоративни и порозни објекти „Мелиопорој", со 
седиште во Струмица. 

Погонот ќе врши: 
а) Основна дејност: 
— изградба и реконструкција на^ хидромелио-

ративни и поројни објекти и постројќи на водното 
подрачје на сливот на р. Струмица. 

б) Споредна дејност: 
—. изградба и одржување на водостопански и 

комунални објекти и постројќи за водоснабдува-
ње и прочистување на води; 

— со свои транспортни средства и механизаци-
ја (камиони, градежни машини, машини и алати) 
врши транспортни и други услуги на трети лица. 

В.д. началник на погонот е Коста Ефтимов, кој 
е овластен да го претставува и потпишува. 

Погонот е основан од Водостопанското прет-
пријатие „Струмички слив" од Струмица. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на Претпријатие-
то „Струмички слив" — Струмица број 01-1/5 од 
6. IV. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
107/66. (1041) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 1. Ш. 1966 година, страна 369, реден број 1, е 
запишана под фирма: Осигурителен завод за СР 
Македонија — Филијала во Струмица (само за 
подрачјето на општината Струмица). 

Филијалата ќе ги врши следните дејности: 
— задолжителни осигурувања одредени со со-

јузен закон; 
— доброволни осигурувања одредени со заклу-

чок на Југословенската заедница на осигурува-
њето; 

— доброволни осигурувања одредени со заклу-
чок на Заводот. 

Филијалата организира и спроведува, согласно 
со важечките прописи, мерки за спречување на-
станување опасности од кои е извршено осигуру-
вање на имоти или лица (превентивни мерки), ка -
ко и мерки за намалување на штетите на осигу-
рените имоти ако настапи опасност (превентивни 
мерки). 

Филијалата е основана од Осигурителниот за-
вод за СР Македонија — Скопје. 

Овластен потписник за потпишување на жиро 
сметката на филијалата е Ванчо Николчев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
поднесената пријава од страна на в.д. директорот 
на Заводот — Скопје од 1. Ш. 1966 година и одлу-
ката ка Собранието на општината Струмица број 
01-244 од 13. I. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
47/66. (1044) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 21. П. 1966 година, страна 366, реден број 1, е 
запишано под фирма: Претпријатие за стопанису-
вање со станбени згради во општествена сопстве-
ност, со седиште во Струмица. 

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: 
— се грижи за инвестиционото одржување на 

станбените згради, становите и деловните просто-
рии, со тоа што врши реконструкција и модер-
низација на станбените и деловните простории; 

— ги извршува одлуките на станарите за упо-
треба на средствата со кои располагаат станарите 
за текуштото одржување на станбените згради; 

-—• им помага на станарите и на закупците на 
деловните простории во текуштото одржување на 
станбените згради, становите и деловните просто-
рии, како и врз основа на договор врши за нив 
текушто одржување; 

—• ја води финансиската, материјалната и дру-
гата евиденција на фондот на станбените згради; 

— со носителите на станарското право на кои 
им се доделени станови склучува договори за ко-
ристење на тие станови, како и договори со закуп-
ците на деловните простории на кои доделените 
простории им се дадени во закуп; 

— ја определува височината на станарината и 
наемнината во склад со мерките и смерниците на 
Општинското собрание; 
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— може да купува и гради станбени згради, 
станови и деловни простории и да врши други ра-
боти со кои се придонесува за зголемување обе-
мот на станбената изградба и мобилизацијата на 
дополнителните средства; 

— го планира развојот на станбеното стопан-
ство на подрачјето на општината и прибавува тех-
ничка документација за изградба со цел за целис-
ходна станбено-комунална изградба; 

— ги издава ЕО закуп станбените и деловните 
простории што ги изградило или купило од сред-
ствата на фондот на станбените згради; 

— може под условите определени со посебен 
сојузен закон да продава и заменува станбени згра-
ди, станови и деловни простории, што се наоѓаат во 
фондот на станбените згради; 

— по договор со интересентите може да се вр-
шат и други работи, што се во врска со стопани-
сувањето на станбените згради, доколку за тоа 
располагаат со стручни можности; 

— му предлага на Општинското собрание до-
несување на технички и други нормативи за одр-
жување на станбените згради, како и мерки за-
ради ускладување на станарината со височината 
на градежните трошоци; 

— врши и други работи предвидени со законот, 
како и работи што на претпријатието ќе му ги по-
верат основачите. 

Директор на претпријатието е Киро Тренчев. 
Уписот е извршен во регистарот- врз основа на 

решението на Собранието на општината Струмица 
број 01-248/1 од 13. I. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
31/66. (1047) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 955, страна 577, книга IV, е запишана под 
фирма: Занаетчиско браварско-ливачка задруга 
„Челик" — Горче Петров. Предмет на работењето 
на задругата е: браварско-ливачка дејност. 

Задругата е основана од основачите: Христов-
ски Мирко Фани, Настевски Тодор Живко, Костов-
ски Владо Андреја, Славковски Спасе Стеван, Пе-
трушевски Киро Томе, Милосављевиќ Трифун 
Драган, Колевски Филип Драган, Тодоровски Мла-
денов Раде, Василевски Васил Душан, Манџуков-
ски С. Стојан, Шишков Благоја, Костиќ Владимир 
и М а р и н о в с к и Стојко ка основачкото собрание, 
одржано на ден 17. IV. 1966 година. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Фани Мирко Христовски, в.д. директор. 

Членови на привремениот управен одбор се: 
Колевски Драган, Костовски Андреја, Христовски 
Факи, СтанисаБовски Васе и Славковски Стеван. 
Претседател на управниот одбор е Костовски Ан-
дреја. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи4 бр. 
376/66. (П02) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во' регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 94, страна 835, книга Ш, е запишано под 
фирма: Угостителско слаткарско претпријатие 
„Снежана" од Ѓорче Петров — Б и ф е к а ј манасти-
рот Св. Богородица — Матка во карпата наречена 
Мечкина дупка. Предмет на работењето на бифе-
то е: продажба на сите видови алкохолни и безал-
кохолни пијалоци, продажба на производи од 
скара, домашни колбаси, суџуци, разни печења, 
сите видови слаткарски производи, сувомесни про-
изводи, кафе — бело и црно, кибрит, цигари и 
сите други производи според регистрацијата на 
претпријатието. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Угостителското слаткарско претпријатие „Снежа-
на" — Ѓорче Петров, со одлука број 358 од 19. VI. 
1966 година. 

Раководител на бифето е Фидановски Петре 
Илија. 

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува матичното .претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
381/66. (1103) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 250, страна 897, книга I, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Тигар" —• Крива Паланка — Претставништво во 
Скопје, улица „Луј Шехер" број 5. Предмет на 
работењето на претставништвото е: склучување на 
договори за купопродажба на стока во име и за 
сметка на претпријатието1. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
соЕет на Трговското претпријатие на големо и мало 
..Тигар" од Крива Паланка, а согласно со реше-
нието на Собранието ва општината Кисела Вода — 
Скопје број 04-5697 од 26. V, 1966 година. 

Раководител на претставништвото е Стојчевски 
Ставре. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
337/66. (1110) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека БО регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 205, страна 229, книга IV, е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет и преработка на 
млеко и млечни производи „Овче Поле" од Скопје 
— Продавница број 32 —• Скопје, населба, Синге-
лиќ. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на мало на млеко и млечни производи, 
промет со д е л и к а т е с и стоки, продажба на бело 
печиво и пиво во шишиња. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Овче Поле" од Скопје, а 
согласно со решението на Собранието на општина-
та Кале — Скопје број 1562 од 28. П. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Дамовски 
Јоше. 

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

Од Окружниот" стопански суд во Скопје, Фи бр. 
357/66. (1111) 

Окружниот стопански суд БО Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 205, страна 229, книга IV, е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет и преработка на 
млеко и млечни производи „Овче Поле" од Скопје 
— Продавница број 41 во Скопје, Битпазар. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на млечни и деликатесни стоки и други артикли за 
кое е наменета работната организација. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет ка Претпријатието за промет и преработка на 
млеко и млечни производи „Овче Поле" — Скоп-
је. а согласно со решението на Собранието на оп-
штината Кале — Скопје број 06-31888/65 од .14. IV. 
1966 година. 

Раководител на продавницата е Гуцев Душан. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното, претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
352/66. (1112) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 956, страна 581, книга IV, е запишана под 
фирма: Електро-инсталатерека задруга „Вардар" 
БО Скопје, улица „460" број 2а. Предмет на работе-
њето на задругата е: електроиксталатерска деј-
ност. 
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Задругата е основана од основачите: Митевски 
Мирослав, Цветковски Петре, Левајковски Алек-
сандар, Петровски Томе, Жико Јовановиќ, Лаза-
рове™ Благоја, СТОИЧКОВСКИ Киро, Ѓорѓиевски В. 
Радивое, Василевски Борис и Најденовски Ваехш 
на основачкото собрание одржано на ден 25. Ш. 
1966 година. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Митевски Мирослав, в.д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Членови на привремениот управен одбор се: 
Петровска Андреев Томе, претседател, Левајков-
ски Василев Александар, Страшо Поптрајков, 
Цветковски Димчев Петре и Митевски Илиев Ми-
рослав. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
189/66. (1113) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 77, страна 1023, книга Ш, е запишана под 
фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Трес-
ка" од Скопје — Продавница за намештај број 6 
во Горче Петров, улица „Маршал Тито" број 35. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мало на производи од сопствено произ-
водство и производи на други дрвно-индустриски 
претпријатија поради дополнување на асортима-
нот. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието за дрвна индустрија „Трес-
ка" — Скопје, а согласно со решението на Собра-
нието на општината Идадија — Скопје број 09/4-95 
од 18. I. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Јосифовски 
Витан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
427/66. (1136) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 901, страна 219, книга IV, е запишан под 
фирма: Претпријатие за производство и пренесу-
вање на електрична енергија „Електростопанство" 
од Скопје — Погон „Мавровски хидроелектрани" 
— Гостивар (со работните единици: Заеднички 
служби, Електрана Вруток, Електрана Равен, 
Електрана Врбен, Електромашинска работилница, 
Возен Парк и Градежна група). Предмет на рабо-
тењето на погонот е: производство на електрична 
енергија; одржување на постројките и објектите; 
изведување на електромонтажни, машински и 
градежни инвестициони објекти, автомеханичарски 
работи како и превезување на луѓе и стока. Со 
овие дејности погонот повремено врши услуги и на 
трети лица со цел за исползување на слободните 
капацитети. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
Претпријатието за производство и пренесување на 
електрична енергија „Електростопанство" — Скоп-
је, со одлука број 1341/3 од 14 и 15. ХП. 1965 
година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Гере Дуке Герасимовски, директор, 
Здравко Зоте Бобановски, Владо Филип Јаневски 
и Миодраг Симе Наумчевски, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
455/66. ( Ш 7 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 272, страна 1298, книга I, е запишан под 
фирма: Шумски комбинат „Јавор" од Гостивар — 
Склад во Гостивар, улица „Борис Кидрич" број 
104. Предмет на работењето на складот е: промет 
на големо и мало на сопствени производи и произ-

води за дополнување на својот асортиман и тоа: 
вар, градежно дрво, производи од дрво (шпер пло-
чи, панел плочи, лесонит, племенити и слепи фур-
нир), градежна столарија (типизирана врата, про-
зори, ролетни, како и останати големи конструк-
ции), готови производи на дрвена граѓа (паркет, 
бродски под, прагови за врата, ободни летви, ба-
раки од дрво, дрвен јаглен, дрвени отпадоци и 
струготиниј и огревно дрво. 

Складот е основан од работничкиот совет на 
Шумскиот комбинат „Јавор" од Гостивар, а соглас-
но со одобрението на Собранието на општината 
Гостивар број 04-1035 од 23. П. 1966 година. 

Раководител на складот е Гегоски Бошко. 
Складот ќе го потпишува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
373/66. (Ц38) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 4, страна 9, е запишана под фирма! 
Земјоделски комбинат „Куманово" од Куманово — 
Продавница во Куманово, улица „Тоде Мендол" 
број 12а. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на мало на месо и сувомесни произ-
води, млеко и млечни производи, алкохолни пија-
лоци, вино и ракија во шишиња од сопствено про-
изводство. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Комбинатот, а согласно со решението на 
Собранието на општината Куманово број 15103/1 од 
1. УШ. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Арсовски 
Денко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
410/66. ( 1 1 з | ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 4, страна 9, е запишана под фирма: 
Земјоделски комбинат „Куманово" од Куманово — 
Продавница во Куманово, улица „Моша Пијаде" 
број 15. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на алкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделскиот комбинат „Куманово" — Ку-
маново, а согласно со решението на Собранието 
на општината Куманово број 04-19146/1 од 28. Ш. 
1962 година. 

Раководител на продавницата е Цветковски 
Перо. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува комбинатот во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
412/66. (1140) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 4, страна 9, е запишано под фирма: Зем-
јоделски комбинат „Куманово" од Куманово —-
Бифе во Куманово, улица „Гоце Делчев" број 40. 
Предмет на работењето на бифето е: продажба на 
мало на алкохолни и безалкохолни пијалоци, су-
вомесни производи, млечни и месни производи и 
конзерви. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Земјоделскиот комбинат „Куманово" од Куманово, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Куманово број 04-20080/1 од 10. X. 1966 го-
дина. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 
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Раководител на бифето е Трајковски Андон. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
413/66. (1141) 

секот за стопанство на Собранието на општината 
Св. Николе број 05-2837/65 од 22. II. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
92/66. (1068) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 1. III. 1966 година, страна 256, реден број 1, е 
запишана под фирма: Осигурителен завод за СР 
Македонија — Филијала во Св. Николе (која ќе 
работи само на подрачјето на општината Св. Ни-
коле). 

Филијалата ќе ги врши следните дејности: 
— задолжителни осигурувања одредени со со-

јузен закон; 
— доброволни осигурувања одредени со заклу-

чок на Југословенската заедница на осигурува-
њето; 

— доброволни осигурувања одредени со заклу-
чок на заводот. 

Филијалата организира и спроведува, согласно 
со важечките прописи, мерки за спречување наста-
нување на опасности од кои е извршено осигуру-
вање на имоти или лица (превентивни мерки), како 
и мерки за намалување на штетите на осигурените 
имоти ако настапи опасност (превентивни мерки). 

Филијалата е основана од Осигурителниот за-
вод за СР Македонија — Скопје. 

- Овластен потписник за потпишување на жиро 
сметката на филијалата е Трајан Коцев, в. д. ди-
ректор. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
барањето на Осигурителниот завод за СР Македо-
нија — Скопје од 1. III. 1966 година и одлуката на 
Собранието на општината Св. Николе број 01-3488 
од 28. XII. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
51/66. (1064) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 15. IV. 1966 година, страна 260, реден број 14, е 
запишана под фирма: Бензиска пумпна станица, со 
седиште во Св. Николе. 

Бензиската станица ќе врши: продажба на го-
рива и мазива — бензин и нафта и сите нафтени 
деривати. 

Бензиската пумпна станица е основана од Зем-
јоделско-индустрискиот комбинат „Овче Поле" од 
Св. Николе. 

Раководител на станицата е Нофко Санев Спа-
сов, кој не е овластен да ја потпишува. Бензин-
ската станица ќе ја претставува и потпишува ди-
ректорот на комбинатот. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одобрението на Отсекот за стопанство и финансии 
на Собранието на општината Св. Николе број 05-75 
од 24. I. 1966 година и решението на комбинатот 
број 256 од 31. I. 1Ѕ66 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
26/66. (1067) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 15. IV. 1966 година, страна 260, реден број 15, е 
запишана под фирма: Продавница за продажба на 
добиточна храна и сите видови житарица со седиш-
те во Св. Николе. 

Продавницата ќе врши: продажба на добиточна 
храна, сите видови житарици, кабаста добиточна 
храна, како и сите видови нивни преработки. 

Продавницата е основана од Земјоделско-индус-
трискиот комбинат „Овче Поле" од Св. Николе. 

Раководител на продавницата е Ѓорѓи Миланов 
Панов, кој не е овластен да ја потпишува. Продав-
ницата ќе ја потпишува директорот на комбинатот. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на Комбинатот број 
1284 од 10. III. 1966 година и одобрението на От-

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 26. I. 1966 година, страна 7, реден број 5, е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во 
Штип, улица „Ванчо Прке". Предмет на работење-
то на продавницата е: продажба на секакви видови 
чевли, спандуфли и други производи, како и кожна 
галантерија. 

Раководител на продавницата е Добре Трајчов 
Чамушов, кој не е овластен да ја потпишува. Про-
давницата ќе ја претставува и потпишува директо-
рот на Кондураџиско-сарачкото претпријатие „Ко-
лектив" од Штип, Сане Авукатов. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одобрението на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Штип број 05-11047 од 4.ХП. 
1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
187/66. (1075) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 10. II. 1966 година, страна 7, реден број 6> е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во 
Штип, улица „Плачковица". 

Продавницата ќе ги врши следните дејности: 
продажба на кондураџиски репродукционен мате-
ријал. 

Продавницата е основана од Кондураџиско-са-
рачкото претпријатие „Колектив" од Штип. 

Раководител на продавницата е Добре Петрев 
Коцев, кој не е овластен да ја потпишува. Продав-
ницата ќе ја претставува и потпишува директорот 
на претпријатието. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одобрението на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Штип број 05-7182 од 17.VIII. 
1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
29/66. (1076) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 901, страна 219, книга IV, е запишан под 
фирма: Претпријатие за производство и пренесува-
ње на електрична енергија „Електростопанство" од 
Скопје — Погон „Црноречки хидроцентрали" во Ка-
вадарци. Предмет на работењето на погонот е: ин-
вестирање на капитална изградба за електростопан-
ски постројќи. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
Претпријатието за производство и пренесување на 
електрична енергија „Електростопанство" — Скопје, 
со одлука број 1341/3 од 14 и 15. XII. 1965 година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат Васил Пеев, директор, Јордан Гранчевски, 
гл. инженер, и Миле Консулов, шеф на сметковод-
ството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 458/66. (1142) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 8, страна 381, книга IV, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со отпадо-
ци „Отпад" од Скопје — Откупна станица „Кисела 
Вода" — Скопје. Предмет на работењето на стани-
цата е: откуп и продажба на сите видови отпадоци, 
индустриски суровини и отпадоци, стари употреб-
ливи предмети, фелерични стоки и некоректни сто-
ки и градежни материјали на големо и мало. 

Откупната станица е основана од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие за промет со от-
падоци „Отпад" — Скопје, а согласно со решението 
на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје 
број 04-12384/65 од 18. VI. 1966 година. 
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Откупната станица ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува Јосиф Фидановски, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 409/66. (1145) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 901, страна 219, книга IV, е запишан под 
фирма: Претпријатие за производство и пренесу-
вање на електрична енергија „Електростопанство" 
од Скопје — Погон „Електропренос" —• Скопје (со 
работните единици: Скопје, Битола и Заеднички 
служби на погонот). 

Предмет на работењето на погонот е: пренесува-
ње на електрична енергија, одржување на построј-
ките и објектите, изведување на електромонтажни, 
машински и градежни инвестициони работи, авто-
механичарски работи како и превезување на луѓе 
и стока со средствата за патен сообраќај, одржу-
вање и проширување на капацитетите на претпри-
јатието. Со овие дејности погонот повремено врши 
услуги и на трети лица со цел за исползување на 
слободните капацитети. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
Претпријатието за производство и пренесување на 
електрична енергија „Електростопанство" — Ско-
пје, со одлука број 1341/3 од 14 и 15. ХИ. 1965 го-
дина. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат Илија Јовановски, директор, Мичо Мин-
чоровски и Пандиловски Пандил, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 454/66- 0146) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 901, страна 219, книга IV, е запишан под 
фирма: Претпријатие за производство и пренесу-
Еање на електрична енергија „Електростопанство" 
од Скопје — Погон „Термоелектрана Маџари" во 
.Скопје (со работните единици: Погон услуги, Заед-
нички служби). 

Предмет на работењето на погонот е: производ-
ство на електрична енергија, одржување на елек-
тричната енергија, одржување на постројките и об-
јектите, изведување на електромонтажни, машински 
и градежни инвестициони работи, автомеханичар-
ски работи како и превезување на луѓе и стока. Со 
овие дејности погонот повремено врши услуги и на 
трети лица со цел за исползување на слободните 
капацитети. Продажба на одвишок на топлотна енер-
гија. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
Претпријатието за производство и пренесување на 
електрична енергија „Електростопанство" — Скопје 
со одлука број 1341/3 од 14 и 15. XII. 1965 година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат Перо Иван Георгиев, директор, Елена 
Александар Иванова и Пандо Боже Србиноски, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 456/66. (1147) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. V. 1966 година под рег. број 42/55, книга I е запи-
шано следното: Им престанува овластувањето за 
потпишување на Трчајлажоски Ј. Алексо и Шкр-
товски Т. Борис, досегашни потписници на Земјо-
делската задруга „Победа" од село Сапотница. 

Се овластува лицето Митревски Е. Душан, кни-
говодител, и Боримечковски Ристе, благајник, да 
ја потпишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 223/66. (933) 

пишано следното: Се овластуваат Кузмановски Ни-
кола, книговодител, Владо Поповски, секретар, Бла-
га Гафур, комерцијалист, да покрај досегашниот пот 
лисник Синан Фишта, в. д. директор, го потпишу-
ваат Претпријатието за превоз на стоки и патници 
автотранспорт „Прогрес" од Дебар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 234/66. (939) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. V. 1966 година под рег. број 12/65, книга II е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Стефановски Божин, досегашен 
потписник на Самостојниот погон во Охрид на Во-
достопанското претпријатие „Црни Дрим" од Стру-
га. 

Се овластува лицето Дејановски Павлов Петар, 
началник, да го потпишува погонот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 207/66. (945) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. V. 1966 година под рег. број 74/55, книга II е за-
пишано следното: Им престанува овластувањето за 
потпишување на Петар Матоски, директор, и Гор-
гоноски Милчо, шеф на сметководството, досегаш-
ни потписници на Трговското претпријатие „Нова 
трговија" од Струга. 

Се овластуваат лицата Стојановски Стојан, ди-
ректор, Матовски Петар, комерцијален директор, и 
Еврова Оливера, шеф на сметководството, да го пот-
пишуваат претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 232/66. (953) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 258, страна 955, книга I е запишано 
следното: Согласно со одлуката на работничкиот со-
вет на Туристичкото претпријатие „Глобус" — Ку-
маново број 248 од 14. VI. 1966 година фирмата на 
претпријатието во иднина се менува и ќе гласи: 
Туристичко претпријатие „Глобустурист" — Кума-
ново. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 383/66. (1107) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 587, страна 313 е запишано следното: 
Согласно со одлуката на работничкиот совет и елабо-
ратот за економска оправданост, дејноста на Елек-
тромеханичкиот сервис — Скопје во иднина се про-
ширува и со: поправка на сметачки машини и ма-
шини за пишување, регистар каси и механограф-
ски машини во општествена сопственост, поправка 
на радиоапарати и транзистор^ ТВ апарати, гра-
мофони, магнетофони и други акустични уреди. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 318/66. (1116) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 77, страна 1023, книга III е запишано 
следното: досегашниот раководител на Продавни-
цата во Скопје на улица „Гоце Делчев" број 17 на 
Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" — 
Скопје, Андоновски Илија, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За раководител на гореспоменатата продавница 
е назначен Ристовски Ристо, кој нема да биде пот-
писник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 386/66. (1118) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. V. 1966 година под рег. број 3/66, книга II е за-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 353, страна 935, книга I е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Продавам-
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дата во Скопје број 3 на улица „Партизанска" на 
Југословенскиот комбинат за гуми и чевли „Боро-
во" — Борово, Киро Стојановски, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишува-
ње. 

За раководител на продавницата е назначен Ја -
невски Милан, кој ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето, сме-
тано од 23. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 417/66. (1123) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 923, страна 395, книга IV е запишано 
следното: Претпријатието на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај —• Скопје е кон-
ституирано на ден 28. XII. 1865 година. 

Од Окружниот стопански суд во . Скопје, Фи 
бр. 443/66. (1152) 

Окружниот .стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 234, страна 1432, книга I е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Претпријатието за промет и извоз 
на лековити билки и афион „Билка" — Скопје, би-
дејќи се соединува со Фабриката за алкалоиди и 
фармацеуте^! производи „Алкалоид" — Скопје во 
новооснованото претпријатие под назив: „Алкалоид 
билка" — индустрија за фармацеутски, хемиски 
производи и промет со лековити билки •—• Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 440/66. (1154) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 2С2, страна 753 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Фабриката за алкалоиди и фармацеутски про-
изводи „Алкалоид" — Скопје, бидејќи се соединува 
со Претпријатието за промет и извоз на лековити 
билки и афион „Билка" — Скопје во новоформира-
ното претпријатие под назив: Индустрија за фарма-
цеуте^ , хемиски производи и промет со лековити 
билки „Алкалоид билка" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 439/66. (1155) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 51, страна 147- е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Графичкиот завод 
„Гоце Делчев" — Скопје, Стефановски Борис, му 
престанува правото за потпишувања. 

За нови потписници на заводот се назначени 
следните лица: Георгиевски Александар, технички 
раководител, и Козаровски Кирил, секретар. Тир за-
водот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат во границите на овластувањето со старите 
регистрирани потписници и тоа: Трајко Б р и ч к о в -
ски, директор, Белковски Методија и Орцев Горѓи 
Славчо, сметано од 28. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бг.. 431/66. (1156) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 674, страна 973, книга II е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Стовариш-
тето во Скопје на улица „Орце Николов" број 44 на 
„Леснина" — трговско претпријатие за промет со 
дрво, дрвни производи и покуќанство —• Љубљана, 
Златко Бузаџик, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За нов раководител на споменатото стовариште 
е назначен Буквиќ Тодор, кој ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овластува-
њето, сметано од 11. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 370/66. (1158) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 736, страна 221 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Продавницата во Ско-
пје на улица „Орце Николов" број 29 на „Леснина" 
— трговско претпријатие за промет со дрво, дрвни 
производи и покуќанство —• Љубљана, Златко Буза-
џ и ћ е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За раководител на гореспоменатата продавница 
е назначен Буквиќ Тодор, кој ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овластува-
њето, сметано од 11. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 371/66. (1159) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 690, страна 1081, книга II е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Комунал-
ното претпријатие за градска чистота — Скопје, 
Терзисвски Ламбро Живко, економист, му преста-
нува правото за потпишување. 

За нов потписник на претпријатието е назначен 
Петровиќ Никола Томислав, шеф на план и анализа. 
Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето со ста-
рите регистрирани потписници и тоа: Кирил Чавдар, 
директор, Тодоровски Неделко Тодор, шеф на смет-
ководството, Јанковски Благоја, пом. директор, сме-
тано од 28. VI. 1366 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 43?/66. (1160) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 353, страна 935, е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Продавницата во Скопје на улиг(а „Љубљанска" 
на Југословенскиот комбинат за гуми и чевли „Бо-
рово" од Борово, согласно со одлуката на работнич-
киот совет од 27. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 439/66. (1161) 

Окружниот стопански суд во Скопје образува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 818, страна 871, книга III е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Складот во 
Скопје на улица „Романија" на „Леснина" — тргов-
ско претпријатие за промет со дрво, дрвни произ-
води и покуќанство — Љубљана, Бузаџик Златко, е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За раководител на споменатиот склад е назначен 
Буквиќ Тодор, кој ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето, сме-
тано од 11. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 369/66. (1157) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
псд рег. број бб, страна 189 е запишано следното: На 
досегашниот потписник на Работната организација 
за стаклорезачки, стаклобрусачки и столарски услу-
ги „Јавор" од Скопје, Прошиќ Перо, му престанува 
правото за потпишување. 

З а нови потписници на работната организација 
се назначени следните лица: Јордан Наумовски, ра-
ководител на стопанско-сметководниот сектор, и 
Горѓи Атанасовски, шеф на книговодството. Тие ор-
ганизацијата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздслжуваат со стариот регистриран потписник Ди-
митров ски Љубе, директор, сметано од 9. VI. 1966 
година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 363/66. (1162) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 77, страна 1023, книга III е запишано 
следното: Согласно со одлуките на работничките 
совети на Претпријатието за дрвна индустрија 
„Треска" — Скопје и Шумското стопанство „Бабу-
на" — Титов Велес, како и елаборатот за економска-
та оправданост, кон Претпријатието за дрвна ин-
дустрија „Треска" — Скопје се припојува Шумското 
стопанство „Бабуна" — Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 487/66. (1218) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 189, страна 503 е запишано следното: 
Дејноста на Претпријатието за обработка на тутун 
„Нада Бутникошарева" — Титов Велес, согласно од-
луката на работничкиот совет и елаборатот за еко-
номска оправданост, во иднина се проширува и со: 
услуги на граѓаните и правните лица со превоз на 
стока на територијата на СФРЈ, како и превоз на 
граѓани на територијата на СФРЈ и вон територи-
јата на СФРЈ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 429/66. (1220) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 304, страна 1501, книга I е запишано 
следното: На досегашните потписници на Шумско-
индустрискиот комбинат „Јелак" —• Тетово и тоа: 
Андро Јанковски, директор, и Перо Бошковски, 
шеф на комерцијален сектор,# им престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи се разрешени од 
должност. 

За в. д. директор на комбинатот е назначен Пе-
ро Бошковски. Тој комбинатот ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува со стариот регистриран пот-
писник Перо Јовановски, шеф на сметководството, 
сметано од 20. VII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 492/66. (1222) 

ИСПРАВКА 
Во огласот објавен во „Службен весник на СРМ" 

број 28 од 8 октомври 1966 година под огл. број 830 
на страна 434, фирмата треба да гласи: Работна 
организација за производство на вар, камен и цера 
„Превалец" — Титов Велес. 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите под рег. број 8, 
страна 29 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Вар-
дар" од село Радиовце, бидејќи со одлуката на за-
дружниот совет на Земјоделската задруга „Вар-
дар" од село Радиовце од 30-1-1965 година и одлу-
ката на задружниот совет на Земјоделската задруга 
„Вардар" од село Брвеница број 634 од 2-VI-1965 
година се припојува кон Земјоделската задруга 
„Вардар" од село Брвеница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 56/66, (241) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 395, 
страна 345, книга II е запишано следното: Согласно 
со одлуката на задружниот совет на Земјоделската 
задруга „Напредок" од село Кадино број 100 од 
23-111-1966 година, дејноста на Земјоделската задру-
га „Напредок" од село Кадино во иднина се проши-
рува и со: промет со градежен материјал, огревен 
материјал и колонијални стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 168/66. (528) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 3-Х1-1965 
година под ред. број 9, страна 60 е запишано след-
ното: Досегашниот шеф на сметководството на Зем-
јоделската задруга „Единство" од Штип, Милан Фи-
липов, е разрешен од должност. На негово место 
за шеф на сметководството е назначен Трајчо Стој-
ков Давков. 

Промената на шефот на сметководството е за-
пишана во регистарот врз основа на одлуката на 
управниот одбор на задругата од 14-ПЃ-1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 158/65. (331) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 80, 
страна 321 е запишано следното: На досегашните 
потписници на Земјоделската задруга „Венец" од 
село Долни Дисан, Титоввелешко и тоа: Јордан Ди-
мов Најдов, службеник, и Марко Петров Атанасов, 
бригадир, им престанува правото за потпишување, 
бидејќи се разрешени од должност. 

Исто така му престанува правото за потпишу-
вање во својство управник на Најдо Анастасов Во-
дасов, бидејќи е разрешен од таа должност, а и по-
натака останува на работа во задругата ипотпис-
ник на новата должност. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Јанчев Илиев Илија, управник, и 
Марков Блажо, книговодител. Тие задругата ке ја 
потпишуваат задолжуваат и раздолжуваат во гра-
ниците на овластувањето со Најдо Водасов, служ-
беник, сметано од 21-11-1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 102/66. (б72> 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 8-ГУ-1966 година 
под рег. број 14/55, книга II е запишано следното: 
Земјоделската задруга „Победа" од село Долгаец, 
престана со својата работа и се брише од региста-
рот на задругите, поради припојување кон Земјо-
делското претпријатие „Прогрес" од село Долнени. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
од задружниот совет на Земјоделската задруга 
„Победа" — село Долгаец број 372 од 19-111-1966 го-
дина и одлуката од работничкиот совет на Земјо-
делското претпријатие „Прогрес" — село Долнени 
број 225 од 24-111-1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 174/66. <742) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 22, 
страна 51 е запишано следното: Досегашниот пот-
писник на Земјоделската задруга „Напредок" од се-
ло Иванковцу Младеновиќ Тодосие Драгомир, ко-
мерцијалне^ и понатака останува на таа должност, 
но нема да биде потписник. 

За нов потписник на задругата е назначен Стој-
менов Тончев Никола, шеф на сметководството. Тој 
задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжу-
ва со стариот регистриран потписник Бојковски 
Младен, управник, сметано од 5-^-1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 186/66. С?75) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 29, 
страна 469 е запишано следното: Досегашниот упра-
вен одбор на Земјоделската задруга „Слободан Пе-
носки" од село Вруток, Гостиварско, е сменет од 
должност. За членови на новиот управен одбор на 
задругата се избрани следните лица: Нуредин Се-
фера Куртиш, претседател на управниот одбор. Ми-
лошевски Митрев Љубомир, заменик претседател, 
Заими Мислима Јаја, Костоски Максима Коце, Ки-
броски Соломона Ѓуре, Фетаи Фетов Намик, Сто-
лески Јаков Милош, согласно записникот број 211 
од 17-У-1966 година на задругата. 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 297/66. (786) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 31-У-1966 годи-
на под рег. број 59/55, книга I е запишано следното: 
Земјоделската задруга „Јордан Пиперката" од село 
Брезово, Битола, престана со својата работа и се 
брише од регистарот на задругите, поради припо-
јување кон Земјоделската задруга „Пчела" од село 
Доленци. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од задружниот совет на Земјоделската задру-
га „Јордан Пиперката" — село Брезово број 15 од 
16-1V-1966 година и одлуката од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Пчела" — село Долен-
ци број 184 од 6-V-1966 год. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, бр. 
272/66 (926) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 16-1У-1966 
година на страна 105, реден број 4 е запишано след-
ното: досегашниот директор н а Занаетчиската за-
друга колектив за довршни работи во високоград-
ба „Македонија" од Берово, Јован Илија Китински 
е разрешен од должност. На негово место за управ-
ник е назначен Мирко Борисов Солтиров. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката од работничкиот совет на задругата број 
436 од ЗО-ХИ-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
број 3/66. (976) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 13-V-1966 
година на страна 105, реден број 5 е запишано след-
ното: Се менува фирмата На Занаетчиската задруга 
колектив за довршни работи во високоградба „Ма-
кедонија" од Берово, која за натака ќ.е се вика За-
наетчиско градежно претпријатие „Македонија"' — 
Берово. 

Промената на фирмата на задругата е запиша-
на во регистарот врз основа на одлуката на чле-
новите на работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 109/66. (977) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 10-У1-1966 
година на страна 112, реден број 6 е запишано след-
ното: Се проширува дејноста на Земјоделската за-
друга „Брегалница" од село Бурилчево, Кочанско, 
уште со следните дејности: 

1. Експлоатација на определени минерални су-
ровини и тоа: 

— собирање на површински камен на целата 
територија на општината Кочани, 

— вадење песок во реката Брегалница исклу-
чиво во атарот на е. Бурилчево и е. Кучичино, 

— вадење камен за градба на куќи и други 
цели во атарот на селата Кучичино, Теранци, Ни-
вичани и Пантелеј. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа на одлуката на задружниот со-
вет на задругата број 127/1 од 31-111-1966 година и 
решението на Одделението за стопанство на Собра-
нието на општината Кочани број 03-2169 од 1-1У-66 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 117/66. (997) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 14-VI-1966 
година на страна 112, реден број 6 е запишано 
следното: Досегашниот благајник на Земјоделската 
задруга „Брегалница" од село Бурилчево, Кочан-
ско, Тоде Јованов Крстов, е разрешен од должност. 
На негово место за комерцијална е назначен Жив* 
ко Ангелов Стојанов. 

Промената на потлиснккот е запишана во ре-
гистарот врз основа ка одлуката на управниот од-
бор на задругата број 127 од 23-ПМ963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штшгг, Фи 
бр. 118/66. (998) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 16-1У-1966 
година на страна 89, реден број 4 е запишано след-
ното: Досегашниот управник на Земјоделската за-
друга „Градинар" од село Банско Струмица, Ди-
мо Каламутов, е разрешен од должност. На негово 
место за управник е назначен Димитар Цветанов 
Ѓорѓиев. 

Како втор потписник на задругата е овластен 
Душко Павлов Пецанов, шеф на сметководство, кој 
во отсутност на управникот ќе ја потгопнува жи~ 
ро сметката на задругата. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
поднесената пријава од страна на управникот на за-
другата број 270 од 4-Ш-1966 година и одлуката 
на задружниот совет на задругата од 25-1-1966 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 67/66. (1055) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 6^1-1966 
година на страна 41, реден број 8 е запишано след-
ното: Досегашниот шеф на книговодството на Оп-
штата земјоделска задруга „Овче Поле" од Св. Ни-
коле, Стојмир Трајчев Стојчевски, е разрешен од 
должност. На негово место за шеф на сметковод-
ството е назначен Љубе Ванев Јовев, кој заедно со 
управникот ќе ја потпишуваат жиро сметката на 
задругата. 

Промената на шефот на сметководството е за-
пишана во регистарот врз основа на одлуката на за-
дружниот совет на задругата број 1044 од 26-Х1-1965 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 181/65. (1070) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 15-ГУ-1966 
година на страна 62, реден број 6 е запишано след-
ното: Се проширува предметот на работењето на 
Земјоделската задруга „Стојан Калеов"' од село 
Крупиште. кое се состои во: откуп на кожи и вол-
на со магазински простор во село Круниште. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката од задружниот совет и управниот одбор 
на задругата број 06-59/1 од 22-1-1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 56/66. (1085) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 25, 
страна 97 е запишано следното: На досегашниот пот-
писник на Земјоделската задруга „Иво Рибар Ло-
ла" од село Нова Брезница, Ангеловски Блаже 
Горѓи, директор, му престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешен од должност. . 

За нов в. д. директор на задругата е назначен 
Китановски Стојанов Михајло, в. д. директор. Тој 
задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува со стариот регистриран потписник Здравев-
ски Цветков Павле, магазионер, сметано од 20ЛЃ1-
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 404/66. (1120) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 115, 
страна 489 е запишано следното: На досегашните 
потписници на Земјоделската задруга „Пролетер" 
од село Шивец и тоа: Никола Лазов, управник, и 
Дончо Коцев, член на управниот одбор, им преста-
нува правото за потпишување, бидејќи се разре-
шени од должност. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Трајче М. Крстев, в. д. директор, и 
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за книгов одите л Јанчевски Т. Боро. Тие задругата 
ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во 
границите на овластувањето со стариот регистриран 
потписник Глигор Петров, член на управниот одбор, 
сметано од 12-111-1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 460/66. (1132) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 79, 
страна 281 е запишано следното: Досегашниот ди-
ректор на Земјоделската задруга „Пекарев" од Не-
готино, Малиминов Бранко, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За директор на задругата е назначен Дебников 
Живко, инженер агроном. Тој задругата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува сметано од 28-VI-
1966 година. Со старите регистрирани потписници: 
Бојаџиев Љупчо, ш е ф на сметководството, и Ди-
митар Донев, магазионер. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 430/66. (1194) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите 'под рег. број 25, 
страна 97 е запишано следното: На досегашниот 
д. директор на Земјоделската задруга „Иво Рибар 
Лола" од село Нова Брезница, Китановски Стојанов 
Михајле, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на задругата е назначен Јованов-
ски Трпев Јован. Тој задругата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува со стариот регистриран 
потписник Здравевски Цветков Павле, магазионер, 
сметано од 22-УП-1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 499/66. (1212) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 22, 
страна 547, книга I е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Земјоделската задруга „На-
предок"' од село Иванковци, Титоввелешко, Бојков-
ски Младен, управник, му престанува правото за 
потпишување. 

За в .д. директор на задругата е назначен Ѓор-
ѓиев Сарафина Милан. Тој задругата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува со стариот ре-
I истриран потписник Стојменов Тончев Никола, сме-
тано од 20-УИ-1986 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 491/66. (1221) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат на Задругата „Пуш-
кин" — Скопје нед назив: „Градежно занатска ус-
лужна станбена задруга „Пушкин" —- Скопје", се 
огласува за неважен. (6363) 

Загубениот печат на Основното училиште „Вла-
зними", село Србиново, под назив: „Основно учи-
лиште „Влазними"; е. Србиново", се огласува за 
неважен. (6327) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствена легитимација бр. 342496, издадена, 
од ОСО — Скопје на име Иван. Марковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Санија Селманова, Скопје (4342) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Перо Димитриевски, Скопје. (4343) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ружди Аслани, Скопје. 4344) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Родна Мирчевска, е. Оризари Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 90519, издадена 
од К З СО — Прилеп на име Мине Ц. Костовски, 
е. Старавина, Битола. (4347) 

Здравствена легитимација издадена ОД ЗСО — 
Скопје на име Кенан Асанов, Скопје. (4346) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗОО — Битола на име Славе Димовски, е. 
Рапеш, Битола. (4348) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2771, 
издадена од ЗСО — Кратово на име Стојна Слав-
нава Ангеловска, е. Пендак, Кратово. (4349) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
2780, издадена од ЗОО — Кратово на име Дивна 
Славнава Ангеловска, е. Пендак, К р а т е в а (4350) 

Работна книшка на Светозар Драгој, Кавадар-
ци. (4351) 

Здравствена легитимација бр. 808, издадена од 
ЗСО — Тетово на име Иван Шајлев ски, е. Непро-
штено, Тетово. (4352) 

Здравствена легитимација на име Кона Ристов-
ка, е. Јегуновце, Тетово. <4353) 

Здравствена легитимација бр. 71, издадена од 
КЗСО — Пробиштип на име Б л а ж а Босилев З а в и -
ров, е. Добрево, Пробиштип. (4354) 

Возачка дозвола бр. 670, издадена од СВР — 
Битола на име Пецо Ташев ски, ул. „Андон С ла-
бе јкс" бр. 4, Прилеп. (4355) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Роза А. Јандреска, е. Тонолч.-ши, 
Прилеп. (4356) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Босилка С. Кипријановска, е. 
Табановце, Куманово. (4357) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено до Основното училиште во е. В ранг штица на 
име Стојмир Стојков Таневски, е. Вранештица, Ки-
чево. (42134) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Ресен на име Бора Настевски, е. 
Дрмени, Ресен. (4359) 

Здравствена легитимација на име Перо Јова-
носки, ул. „П. Гули" бр. 29, Тетово. (4361) 

Работна книшка бр. 144093 на име Саво Рис-
товски, ул. „Илинденска" бр. 55, Тетово. (43Ѕ2) 

Здравствена легитимација бр. 46912, издалека 
од ЗСО <— Гостивар на име Исмаил Д. Исмаила, 
е. Ж и р огница, Гостивар. (4333) 

Здравствена легитимација бр. 26345, издадена 
од ЗОО — Скопје на име Даница Сарџозска, 
Скопје. - (4*64) 

Работна книшка бр. В885/54, издадена од Би-
рото зе посредување на трудот Скопје на име Гог>-
ги И. Андонови, Скопје. (43^5) 

Здравствена легитимација на име Бејтула 
Лутви Алимовски, ул. „29 Ноември" бр. 2, Ресен. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓорш Донески, Скопје. (4363) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Му амед Р. Усеин, Скопје. (4369) 

Здравствена легитимација издадена оч ЗСО — 
Скопје на име Ристо Га в ри левски, Скопје. (4370) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Пенџозски, Скопје. (4371) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хасан Црновршанин, Скопје. (4372) 

Здравствена легитимација бр. 22665, издадена 
сд ЗСО —• Струга на име Ана Бујарсеска, Струга. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Руфат И. Јаку псв, Скопје. (4374) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сакип Сакипов, Скопје. (4375) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Дане Бибановски, Скопје. (4376) 
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Здравствена легитимација бр. 458704, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Даница Чаврак, Скопје. 

Еоена книшка издадена од Воен отсек — 
Скопје на име Горѓи Ј. Маневски, Скопје. (4378) 

Диплома за завршена педагошка гимназија, 
издадена од Гимназијата „Никола Карев" — Скопје 
на име Гордана Ц. Николовска, Скопје. (4379) 

Здравствена легитимација бр. 360169, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Јелица Коста диновска, 
Скопје. (4380) 

Здравствена легитимација издадена од КЗ СО 
— Филијала — Берово на име Ариф Сулиманов, 
Верон о. (4381) 

Здравствена легитимација бр. 42784, издадена 
од Битола на име Кочо Стерјовски, ул. „Свети 
Наум" бр. 1/3, Битола. (4382) 

Работна книшка рег. бр. 7339, серија бр. 11866, 
издадена од Прилеп на име Мевлиде Асаноска 
Расимоска, ул. „Дабнички Завој" бр. 107, Прилеп. 

Здравствена легитимација бр. 64192, издадена 
од ЗОО — Прилеп на име Даница Колеска, ул. 
„Мирче Ацев" бр. 80', Прилеп. (4385) 

Свидетелство бр. 01-33/7 за завршено II година, 
издадено од Гимназијата „Браќа Миладинови" 
— Битола , на име Десанка Гурчевска, е. Инче 
Македонски Брод. (4386) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Гевгелија на име Тена Тодор Тасева, ул. „Јосиф 
Јосиф овски" бр. 46, Гевгелија. (4387) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 109, 
издадена од ЗСО — Кочани на име Петко Стоја-
нов Тошев, с. Драгобраште, Виница. (4388) 

Ученичка книшка бр. 8, издадена од Училиш-
тето „Др. Трифун Пановски" — Битола на име 
Гоце Ѓорѓиевски, ул. „8" бр. 36, Битола. (4389) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Аца Груевска, ул. „Хр. Карпош" бо. 
676, Битола. (4390) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Димитрија П. Петровски, е. Маково, 
Битола. (4391) 

Здравствена легитимација бр. 11115 на име То-
дорка Тасева, ул. „Осма велешка бригада" бр. 24, 
Т. Велес. (4392) 

Здравствена легитимација бр. 844/34, издадена 
од Гостивар на име Зудиј а Рушановиќ, ул. „Ба-
линдолска" бр. 15, Гостивар. (4393) 

Здравствена легитимација бр. 61700, издадена 
од ЗОО — Гостивар на име Горан Иван Иванов, с. 
Чајле, Гостивар. (4394) 

Здравствена легитимација бр. 18337, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Ахмет Зендели, с. 
Градец, Гостивар. (43915) 

Здравствена легитимација бр. 18330, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Ибрахим Зендели, с. 
Градец, Гостивар. (4396) 

Здравствена легитимација бр. 85658 на име 
Слагана Пауновска, ул. „Беломорска" бр. 15, Те-
тово. (4397) 

Здравствена легитимација на име Напр Бајра-
ми, ул. „Пробиштип" бр. 25, Тетово. (4398) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сане М. Тодоров, с. Тркање, Кочани, (4400) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО —• 
Скопје на име Бахрие Ф. Џеладин, Скопје. (4401) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Сенан Буњаку, Скопје. (4402) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Велика Бучкова, Скопје. (4403) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Ремзија Сулејман, Скопје. (4404) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Софија Колева, Скопје. (4405) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Љубица Д. Стаменкова, Скопје. (4406) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Ленче Огњановска, Скопје. (4407) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Александра Атанасова, Скопје. (4408) 

Здравствена легитимација бр. 450613, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Стојна Јуруковска, 
Скопје. - (4409) 

Здравствени легитимации издадени од ЗОО — 
Скопје на име Мирвет и Нејази Љута, Скопје. 

Работна книшка бр. 1'843, издадена од К Р Па-
ланка на име Велин Арсовски, Скопје. (4411) 

Здравствена легитимација бр. 287023, издадена 
од ЗОО — Скопје на име Невена Стојановска, 
Скопје. (4412) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Косовска Митровица на име Петар Илиќ, Скопје. 

Здравствени легитимации издадени од ЗОО —• 
Скопје на име Лозана, Верка и Драги Станој коски, 
Скопје. (4414) 

Ученичка книшка за завршено V одделение на 
име Николче Николов, Скопје. (4415) 

Здравствена легитимација издадена од ВП. 
4036 — Скопје на име Александар Ивановски, 
Скопје. (4416) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Божанка С. Божиновска, Скоте. 

(4417) 
Здравствена легитимација бр. 357672, издадена 

од ЗОО — Скопје на име Велика Митревска, Скопје. 
Здравствена легитимација бр. 169189, издадена 

од ЗОО —• Скопје на име Лилјана Михајлова, 
Скопје. (4419) 

Работна книшка бр. 1243/62, извадена од Би-
рото за посредување на трудот Скопје на име 
Стојман Андријевски, Скопје. Ѓ4420) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Петар Максимовски, Скопје. (4441) 

Здравствена легитимација бр. 455160. извадена 
од ЗСО — Скопје на име Босиљка П. Јегдић 
Скопје. (4422) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џеврие В. Зулфи, Скопје. (4423) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Илчо Дојчинов, Скопје. (4424) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Миле Арсовски, Скопје. (4425) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милица Арсовска, Скопје. (4426) 

Работна книшка бр. 222, издадена од Скопје 
на име Мамер Шаинов, Скопје. (4427) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Садија Шаин, Скопје. (4428) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Ванко Спасов, Скопје. (4429) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Умран Таир, Скопје. Ѓ4430) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајче Камчевски, Скопје. (4431) 

Здравствена легитимација бр. 2711, издадена од 
ЗСО — Кр. Паланка на име Стојанка Цветкова, 
Скопје. (4432) 

Здравствена легитимација бр. 1902, издадена од 
КЗСО — Крушево на име Славко Јонче Настески, 
е. Растеј ца, Крушево. (4433) 

Здравствена легитимација бр. 8822, издадена од 
КЗСО — Дебар на име Шаин Дика, ул. „Здравко 
Чочкоски" бр. 7, Дебар. (4434) 

Работна книшка рег. бр. 8233, серија бр. 0770026 
издадена од Демир Хисар на име Мито Д. Дави-
девски, е. Жван Д. Хисар. (44315) 

Здравствена легитимација бр. 21219', издадена од 
КЗСО —• Гостивар на име Нериман Чупи, ул. „Тодб 
Богдански" бр. 55, Гостивар. (4436) 

Здравствена легитимација бр. 805876, издадена 
од Нови Пазар на име Роза Стојкоска, е. Вевчани, 
Струга. (4437) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Прилеп на име Крстана Златеска, ул. ..Орде Чо-
пела" бр. 71, Прилеп. (4438) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Струга на име Закарја Крстеска, 
е. Вишни, Струга. (4439) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Ресен на име Мите Бојчевски, е. Царев Двор, 
Ресен. (4440) 

Сообраќајна дозвола за мотор „ В ^ " рег бр. 
ТВ. 10—561 на име Тодор Синановски, с. Извор, 
Т. Велес. (4441) 

Здравствена легитимација бр. 22190, издадена 
од ЗОО — Т. Велес на име Александар С. Илиев, 
ул. „Д. Груев" бр. 68, Т. Велес. (4442) 

Возачка дозвола бр. 1263, издадена од ОВР — 
Т. Велес на име Ѓорѓи Р. Јанчев, е. Градско, Т. 
Велес. (4443) 

Возачка дозвола бр. 10561 на име Тодор Костов 
Сиљаноски, с. Извор, Т. Велес. (4444) 

Здравствена легитимација бр. 23922 иа име 
Тинка К. Цинева, е. Нови Дојран, Гевгелија. (4445) 

Здравствена легитимација на име Тодор Дон-
чев Митрев, Кавадарци. 4446) 

Здравствена легитимација на име Родка Кам-
чева, ул. „Вано Гунев" бр. 20, Кавадарги. (4447) 

Здравствена легитимација бр. 10885 на име 
Дежа А. Лазарова, е. Бистренци, Неготино. (4448) 

Здравствена легитимација бр. 989 на име Славе 
Тонев, е. Војшанци, Неготино. (4449) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1649, 
издадена од КЗСО — Штип на име Стојко Давков 
Левков, е. Г. Балван, Штип. (4450) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Прилеп на име Димитрија Стефановски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајан Соколовски, Скопје. (4452) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Асип Селимов, Скопје. (4453) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

— СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

I. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ СОРАБОТНИЦИ: 
— Еден асистент по предметот инфективни бо-

лести, 
— Еден асистент по предметот интерна меди-

цина, 
— Еден асистент по предметот ортопедија, 
— Еден асистент по предметот дентална п а -

тологија. 
И. ЗА СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ: 
— Еден хемичар со висока стручна спрема изи 

Институтот за физиологија, 
— Еден лаборант — хемичар со средна, струч-

на спрема на Институтот за биохемија. 
Кандидатите под точка I со пријавата такси-

рана со 50 динари таксена марка треба да подне-
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сат потребни документи за избор во соодветното 
звање по чл. 181, 182, 183, 184, 185 и 186 од Стату-
тот на Медицинскиот факултет — Скопје. 

Кандидатите под точка П треба да поднесат 
потребни документи предвидени во Законот за ра-
ботните односи. 

Кандидатите кои се во работен однос треба да 
приложат и потврда од установата за согласност 
дека можат да конкурираат и ако бидат избрани 
дека ќе бидат ослободени од работа. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. При-
јавите се поднесуваат до Секретаријатот на Меди-
цинскиот факултет — Скопје. (1434) 

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ПРИРОДНО -МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ 

— СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

I. За пополнување на следниве работни места: 
1. за по еден наставник (во сите звања) за 

предметите: 
— алгебра, 
— физичка хемија, 
— одбрани поглавја од органска хемија, 
— петрографија и минерологија, 
— географија на СФРЈ и географски об-

ласти на СФРЈ. 
2. за двајца асистенти при Физичкиот ин-

ститут; 
— за еден асистент при Хемискиот ин-

ститут; 
— за двајца асистенти при Ботаничкиот 

завод. 
П. Во смисла на членот 150 од Законот за ви-

сокото школство на СРМ: 
•— за еден асистент при Ботаничката градина. 
Кандидатите за наставничките звања од овој 

конкурс треба да ги исполнуваат условите по чл. 
130 и 131 од споменатиот Закон. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Факултетот. Кон пријавите се приложуваат куса 
биографија и список на научните трудови, со по 
еден примерок од истите. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. М 4.9*4 
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.151'. Одлука за доделување средства од Резер-
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