
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, В декември 1971 
С к о п ј е 

Број 38 Год. ХХУП 

Претплатата за 1971 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

261. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за 

Републичкиот фонд за унапредување на култур-
ните дејности („Службен весник на СРМ" бр. 14/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈ-

НОСТИ 

1. Се утврдува дека им престанува функци-
јата поради истекот на мандатот членови на Уп-
равниот одбор на Републичкиот фонд за унапреду-
вање на културните дејности: 

- БРАНКО ГЛИГОРОВ 

- ДРАГАН КОСТОВСКИ 

- МИЛЕ ЛАНЧЕВСКИ 

- ЛУАН СТАРОВА 

- БРАТОЉУБ РАИЧКОВИЌ 

- СЛАВЧО НИКОЛОВСКИ 

- ТОДОР ГЕОРГИЕВСКИ. 

2. За членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за унапредување на културните деј-
ности, со мандат од две години, се именуваат: 

- ВАНЧО ГЕОРГИЕВСКИ, академски сликар, 
на работа во Педагошката академија во 
Скопје; 

- ДРАГОСЛАВ ОРТАКОВ, доцент на Висо-
ката музичка Школа во Скопје; 

- ВАСИЛ НЕТКОВ професор на Педагошката 
академија во Штип, 

- ДРАГАН ТАШКОВСКИ, општествен работ-
ник во ЦК СКМ Скопје; 

- ТАЉАТ АВЧЕ, уредник на емисиите по ал-
бански јазик во РТВ Скопје; 

- ЉУТВИ СЕЈ ФУЛА, артист во Театарот на 
народностите во Скопје и 

- ОЛГА СПИРОВСКА, новинар во НИП „Но-
ва Македонија" во Скопје. 

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

Бр. 15-2377/1 
1 ноември 1971 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 

262. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за 
Републичкиот фонд за унапредување на кинемато-
графијата („Службен весник на СРМ" бр. 4/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КИНЕМАТОГРАФИ-

ЈАТА 

1. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови 
на Управниот одбор на Републичкиот фонд за 
унапредување на кинематографијата: 

- АЛЕКСАНДАР АЛЕКСИЕВ 

- КОЦЕ БАЛАБАНОВ 

- ЃОРЃИ БОЗБОКИЛОС 

- ИЉАМИ ЕМИН 

- СЛОБОДАН МИЦКОВИЌ. 

2. За членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за унапредување на кинематогра-
фијата, со мандат од две години, се именуваат: 

- ДАРКО ДАМЕВСКИ, артист во Драмскиот 
театар — Скопје; 

- ГОРЃИ ВАСИЛЕВСКИ, филмски критичар 
во РТВ Скопје; 

- ЈОРДАН РАДЕВСКИ, директор на Рабог-
ничкиот универзитет „Кочо Рацин" — Скоп-
је; 

- ВАНЧО ЛАКАЛИСКИ, општествен работник 
во ССЈ за Македонија; 

- ЦВЕТАН СТАНОЕВСКИ, новинар во НИП 
„Нова Македонија" Скопје. 

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

Бр. 15-2375/1 
1 ноември 1971 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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263. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за 

Републичкиот фонд за унапредување на издавач-
ката дејност („Службен весник на СРМ" бр. 14/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈ-

НОСТ 

1. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови 
на Управниот одбор на Републичкиот фонд за уна-
предување на издавачката дејност: 

- РИСТО АНДОНОВСКИ, 
- ПЕТАР БОШКОВСКИ, 
- ЛАЗО ЈОКСИМОВСКИ, 
- НЕВЕНА ИСАКОВА, 
- ШУКРИ РАМО. 
2. За членови на Управниот одбор на Репуб-

личкиот фонд за унапредување на издавачката 
дејност, со мандат од две години, се именуваат: 

- ДИМИТАР ГУГУШЕВСКИ, советник во Ре-
публичкиот завод за унапредување на школ-
ството; 

- БОРЧЕ АТАНАСОВСКИ, Републички цен-
тар за идеолошко образование и студии во 
Скопје; 

- ТРАЈАН ПЕТРОВСКИ, правник во ЖТП 
Скопје; 

- БРАНКО ПАНОВ, доцент на Филозофскиот 
факултет во Скопје; 

- НУСРЕТА СТАРОВА, библиотекар во „Цве-
тан Димов" — Скопје. 

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

Бр. 15-2376/1 Претседател 
1 ноември 1971 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, с. р. 

264. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од За-

конот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65. 29/65, 8/68) и член 19 од Статутот на 
Електро-машинскиот факултет во Скопје, Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИОТ ФАКУЛ-

ТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се утврдува престанок на функцијата пора-
ди истекот на мандатот на следните членови на Со-
ветот на Електро-машинскиот факултет во Скопје: 

- ДИМИТАР СТАМБОЛИЕВ 
- КОСТА КОСТОВ. 
2. За членови на Советот на Електро-машин-

скиот факултет во Скопје, со мандат од две го-
дини, се именуваат: 

- РИСТО ПОПЕВСКИ, општествен работник 
во ЦК СКМ Скопје и 

- АНГЕЛ ЗАФИРОВ, дипломиран инженер — 
директор на Валалницата во Железарницата 
„Скопје" во Скопје. 

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

Бр. 15-2,105/1 Претседател 
1 ноември 1971 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, с. р. 

265. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од За-

конот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 25 од Статутот на Еко-
номскиот факултет во Скопје, Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕ-
ТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се утврдува дека му престанува функцијата 
поради истекот на мандатот член на Советот на 
Економскиот факултет во Скопје на: 

- БОРО ПЕКЕВ СКИ. 

2. За член на Советот на Економскиот факул-
тет во Скопје, со мандат од две години, се именува: 

- д-р ДУШАН ВЕЉКОВИЌ, општествен ра-
ботник во ЦК СКМ Скопје. 

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

Бр. 15-2371/1 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

266. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од За-

конот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 17 од Статутот на Пе-
дагошката академија во Битола, Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕ-
ТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИ-

ТОЛА 

1. Се утврдува дека му престанува функцијата 
поради истекот на мандатот член на Советот на 
Педагошката академија во Битола на: 

- ВЛАДО ЛАСКОВСКИ. 
2. За член на Советот на Педагошката акаде-

мија во Битола, со мандат од две години, се име-
нува : 

- СТОЈМИР РИСТЕВСКИ, директор на Гим-
назијата во Охрид. 

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

Бр. 15-2328/1 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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267. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од За-

конот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 27 од Статутот на Пе-
дагошката академија во Скопје, Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО 

СКОПЈЕ 

1. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот членови на Советот 
на Педагошката академија во Скопје на: 

- ЉУБИЦА РУМЕНОВА 
- РАДЕ ЈУРХАР 
- РЕЏЕП ЗЛАТКУ. 
2. За членови на Советот на Педагошката ака-

демија во Скопје, со мандат од две години, се име-
нуваат: 

- СТЕВАН ЗОРБА, советник во Заводот за 
школство на град Скопје; 

- КАТИЦА МИХАЈЛОВА, дипломиран прав-
ник во Извршниот совет на СРМ; 

- ДОБРИЦА МИРГОВСКА, учителка во Ос-
новното училиште „Вера Циривири-Трена" 
— Скопје. 

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

Бр. 15-2373/1 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

268. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од За-

конот за високото школство во Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 19 од Статутот на Ви-
шата школа за социјални работници во Скопје, 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ 

1. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови 
на Советот на Вишата школа за социјални работ-
ници во Скопје: 

- НЕЛКО ЏУТЕВ СКИ 
- ЧЕДОМИР ГРУЕВСКИ. 
2. За членови на Советот на Вишата школа за 

социјални работници во Скопје, со мандат од две 
години, се именуваат: 

- ДИМИТАР м-р ДИМИТРОВ, предавач на 
Технолошко-металуршкиот факултет во 
Скопје; 

- ЖИВКО ТОДОРОВСКИ, правник во Со-
бранието на СРМ. 

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

Бр. 15-2374/1 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

269. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од За-

конот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65, 29/65 и 8/68) и член 22 од Статутот на 
Педагошката академија во Штип, Извршниот со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕ-
ТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП 

1. Се утврдува дека му престанува функцијата 
поради истекот на мандатот член на Советот на 
Педагошката академија во Штип на 

- БОРО ДЕНКОВ. 
2. За член на Советот на Педагошката акаде-

мија во Штип, со мандат од две години, се име-
нува: 

- ЕФТИМ КАФЕЏИСКИ, асистент на Фило-
зофскиот факултет во Скопје. 

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

Бр. 15-2372/1 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

270. 
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за 

организацијата и работењето на Извршниот совет 
(„Службен весник на СРМ" бр. 17/65), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 
I. За советник на Извршниот совет на СР Ма-

кедонија се именува БАЈРАМ ГОЉА. 
II. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 15-2368/1 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

271. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65, 16/67, 16/69 и 5/70), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НАЧАЛНИК 
НА УПРАВАТА ЗА ПРИХОДИ ПРИ РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 
. I. Се разрешува од должност началник на Уп-

равата за приходи при Републичкиот секретаријат 
за финансии, ВЛАДИМИР БОРОЗАНОВ. 

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

Бр. 15-2367/1 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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272. 
Врз основа на член 12 став 1 и член 135 став 

2 од Законот за извршување на казните лишува-
ње од слобода, мерките за безбедност и воспитните 
мерки („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА КАЗНЕНО-

ПОПРАВНИОТ ДОМ - ИДРИЗОВО 

I. За управител на Казнено-поправниот дом 
Идризово се именува 

— КИРО ОРОВЧАНЕЦ, досегашен управител 
на Домотц 

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

Бр. 15-2370/1 Претседател 
1 ноември 1971 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, с. р. 

273. 
Врз основа на член 81 став 1 и член 135 став 

2 од Законот за извршување на казните лишу-
вање од слобода, мерките за безбедност и воспит-
ните мерки („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА ВОСПИТНО -

ПОПРАВНИОТ ДОМ - ТЕТОВО 

I. За управител на Воспитно-поправниот дом 
Тетово се именува 

— ЃОРЕ РАФАИЛОВСКИ, досегашен управи-
тел на Домот. 

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

Бр. 15-2369/1 
1 ноември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

274. 
Врз основа на член 83 од Законот за основно-

то училиште („Службен весник на СРМ" бр. 7/69). 
републичкиот секретар за образование, наука и 
култура, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-
ЛАГАЊЕТО НА ПОПРАВНИТЕ, ОДДЕЛЕНСКИТЕ 
И ВОНРЕДНИТЕ ИСПИТИ ВО ОСНОВНОТО 

УЧИЛИШТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за полагањето на поправните, 

одделенските и вонредните испити во основното 
училиште („Службен весник на СРМ" бр. 18/69), 
во членот 5 точката 2 од ставот 1 и ставот 2 се 
бришат. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 07-3527/1 
17 ноември 1971 година 

Скопје 
Републички секретар 

за образование, наука и култура, 
Томислав Чокревски, с. р. 

275. 
Врз основа на членот 138, во врска со членот 

80 од Законот за здравственото осигурување и за-
должителните видови на здравствена заштита на 
населението („Службен весник на СРМ" бр. 21/71), 
Собранието на Републичката заедница на социјал-
ното осигурување на работниците — Скопје и Со-
бранието на Републичката заедница на социјалното 
осигурување на земјоделците — Скопје, на заед-
ничката седница, одржана на 19 октомври 1971 
година, утврдија 

П Р Е Д Л О Г 
ЗА ПОДРАЧЈАТА ШТО ВЛЕГУВААТ ВО СОСТАВ 
НА ОДДЕЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД-
НОСНО НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ И ЗА СЕДИШТАТА НА 

ЗАЕДНИЦИТЕ 

I 
На територијата на Социјалистичка Република 

Македонија се формираат девет заедници на здрав-
ственото осигурување на работниците и девет за-
едници на здравственото осигурување на земјо-
делците, чии подрачја се поклопуваат. 

Заедниците на здравственото осигурување на 
работниците ги опфаќаат осигурениците работни-
ци од следните подрачја: 

1. Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците со седиште во Скопје, осигурениците 
од подрачјето на Општината на град Скопје; 

2. Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците со седиште во Куманово, осигурени-
ците од подрачјата на општините: Куманово, Кри-
ва Паланка и Кратово; 

3. Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците со седиште во Штип, осигурениците 
од подрачјата на општините: Штип, Кочани, Ра-
довиш, Делчево, Виница и Пробиштип; 

4. Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците со седиште во Струмица, осигурени-
ците од подрачјата на општините: Струмица, Бе-
рово и Валандово; 

5. Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците со седиште во Титов Велес, осигуре-
ниците од подрачјата на општините: Титов Велес, 
Неготино, Кавадарци, Гевгелија и Свети Николе; 

6. Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците со седиште во Прилеп, осигурениците 
од подрачјата на општините: Прилеп, Крушево и 
Македонски Брод; 

7. Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците со седиште во Битола, осигурениците 
од подрачјата на општините: Битола, Демир Хи-
сар и Ресен; 

8. Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците со седиште во Охрид, осигурениците 
од подрачјата на општините: Охрид, Струга, Де-
бар и Кичево; и 

9. Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците со седиште во Тетово, осигурениците 
од подрачјата на општините Тетово и Гостивар. 

Заедниците на здравственото осигурување на 
земјоделците ги опфаќаат осигурениците земјодел-
ци од следниве подрачја: 

1. Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците со седиште во Скопје, осигурениците 
од подрачјето на Општината на град Скопје; 

2. Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците со седиште во Куманово, осигурени-
ците од подрачјата на општините: Куманово, Кри-
ва Паланка и Кратово; 

3. Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците со седиште во Штип, осигурениците 
од подрачјата на општините: Штип, Кочани, Ра-
довиш, Делчево, Виница и Пробиштип; 
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4. Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците со седиште во Струмица, осигурени-
ците од подрачјата на општините: Струмица, Беро-
во и Валандово; 

5. Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците со седиште во Титов Велес, осигуре-
ниците од подрачјата на општините: Титов Велес, 
Неготино, Кавадарци, Гевгелија и Свети Николе; 

6 Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците со седиште во Прилеп, осигурениците 
од подрачјата на општините: Прилеп, Крушево и 
Македонски Брод; 

7. Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците со седиште во Битола, осигурениците 
од подрачјата на општините: Битола, Демир Хисар 
и Ресен; 

8. Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците со седиште во Охрид, осигурениците 
од подрачјата на општините: Охрид, Струга, Дебар 
и Кичево, и 

9. Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците со седиште во Тетово, осигурениците 
од подрачјата на општините Тетово и Гостивар. 

Изјаснувањето на осигурениците по овој пред-
лог, ќе се врши на начин и постапка утврдени со 
Одлуката за начинот на изјаснувањето на осигу-
рениците за формирање заедници на здравственото 
осигурување на работниците, односно заедници на 
здравственото осигурување на земјоделците и за 
составот и начинот на избирањето на првите со-
бранија на заедниците. 

Бр. 01-2817/1 
19 октомври 1971 година 

Скопје 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Претседател, 
Мара Митанова, с. р. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Потпретседател, 
Димче Матраковски, с. р. 

276. 
Врз основа на членот 140 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на 
работниците — Скопје, на седницата одржана на 
6. декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ - СКОПЈЕ И ЗА НЕЈЗИНОТО 
СЕДИШТЕ 

I 
Врз основа на извештаите за резултатите од 

изјаснувањето на осигурениците од подрачјето на 
Општината — Скопје по предлогот за подрачјата 
што влегуваат во состав на одделните заедници на 
здравственото осигурување на работниците, однос-
но на здравственото осигурување на земјоделците 
и за седиштата на заедниците („Службен весник 

на СРМ" број 38/71), се утврдува дека е основана 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Скопје со седиште во Скопје, во чиј 
состав влегуваат осигурениците од подрачјето на 
Општината — Скопје. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-3278/1 
6 декември 1971 година 

Скопје 

Претседател, 
Мара Минанова, с. р. 

277. 
Врз основа на членот 140 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" број 21/71), Собранието на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на 
работниците — Скопје, на седницата одржана на 
6 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ - КУМАНОВО И ЗА НЕЈЗИНОТО 

СЕДИШТЕ 

I 
Врз основа на извештаите за резултатите од 

изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на 
општините Куманово, Крива Паланка и Кратово 
по Предлогот за подрачјата што влегуваат во сос-
тав на одделните заедници на здравственото оси-
гурување на работниците односно на здравствено-
то осигурување на земјоделците и за седиштата на 
заедниците („Службен весник на СРМ" бр. 38/71), 
се утврдува дека е основана Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Куманово 
со седиште во Куманово, во чиј состав влегуваат 
осигурениците од подрачјата на општините Кума-
ново, Крива Паланка и Кратово. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-3279/1 
6 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Митанова, с. р. 
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278. 
Врз основа на членот 140 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на 
работниците — Скопје, на седницата одржана на 
6 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ - БИТОЛА И ЗА НЕЈЗИНОТО 
СЕДИШТЕ 

I 
Врз основа на извештаите за резултатите од 

изјаснувањето на 'осигурениците од подрачјата на 
општините Битола, Демир Хисар и Ресен по Пред-
логот за подрачјата што влегуваат во состав на 
одделните заедници на здравственото осигурува-
ње на работниците, односно на здравственото оси-
гурување на земјоделците и за седиштата на за-
едниците („Службен весник на СРМ" бр. 38/71), се 
утврдува дека е основана Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Битола со 
седиште во Битола, во чиј состав влегуваат оси-
гурениците од подрачјата на општините Битола. 
Демир Хисар и Ресен. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-3277/1 
6 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

279. 
Врз основа на членот 140 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на 
работниците — Скопје, на седницата одржана на 
6 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ - ПРИЛЕП И ЗА НЕЈЗИНОТО 
СЕДИШТЕ 

I 
Врз основа на извештаите за резултатите од 

изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на 
општините Прилеп, Крушево и Македонски Брод 
по Предлогот за подрачјата што влегуваат во сос-
тав на одделните заедници на здравственото оси-
гурување на работниците, односно на здравствено-
то осигурување на земјоделците и за седиштата на 
заедниците („Службен весник на СРМ" број 38/71), 
се утврдува дека е основана Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Прилеп со 
седиште во Прилеп, во чиј состав влегуваат осигу-
рениците од подрачјата на општините Прилеп, 
Крушево и Македонски Брод. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-3276/1 
6' декември 1971 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Мананова, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При овој суд се води спор за развод на брак 
по тужбата на Тимотиевиќ Тихомир, од Скопје, 
против тужената Тимотиевиќ Лепосава, со непо-
зната адреса. 

Се повикува тужената Тимотиевиќ Лепосава во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да 
се јави во овој суд или да ја достави својата точ-
на адреса. Во колку во тој рок истата не се јави 
ќе и се одреди старател кој ќе ги застапува неј-
зините интереси во спорот, пред овој суд, а со-
гласно член 77 и 78 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1068/70 од 
21. X. 1971 година. (102) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Агние Зиба од село Делогожда, Струшко, под-
несе тужба до овој суд за развод на брак, против 
Решат Зиба од село Делогожда, сега со непознато 
место на живеење. Бидејќи тужениот Решат е во 
неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од об-
јавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ", да се јави во овој суд или да одреди свој 
застапник. Во противно на истиот ќе му биде оп-
ределен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 680/71. (95) 

Милка Јованова од Скопје, ул. „853" бр. 156/10, 
населба Маџари, поднесе тужба до овој суд, за раз-
вод на брак, против Петар Јованов од Битола, со 
непознато место на живеење. 

Бидејќи тужениот Петар е во неизвесност, се 
поканува во рок од 30 дена, од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ", да се јави 
во овој суд, или да одреди свој застапник. Во 
противно, на истиот, ќе му биде определен застап-
ник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 148/71. (98) 

Васил Николовски од село Демир Хисар, Мур-
гашево, поднесе тужба до овој суд, за развод на 
брак, против Мирослава Николовска, од село Со-
потница, сега во неизвесност, со непозната адреса. 

Бидејќи тужената Мирослава е во неизвесност, 
се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ", да се јави 
во овој суд, или да определи свој застапник. Во 
противно, на истата, ќе и биде определен застап-
ник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 461/71. (99) 

Бона Талева Крстевска, од село Обршани, под-
несе тужба до овој суд,, за развод на брак, про-
тив Коста Стојанов Крстевски, од село Обршани, 
со непознато место на живеење. Бидејќи тужениот 
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Коста е во неизвесност, се поканува во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ", да се јави до овој суд, или да од-
реди свој застапник. Во противно, на истиот, ќе му 
биде определен застапник, по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 800/71. 
(100) 

Еминов Ризман, од Битола, ул. „Љубојно" бр. 
5, поднесе тужба до овој суд, за развод на брак, 
против Рповска Ферзије од Битола, сега во неиз-
весност, со непознато место на живеење. Бидејќи 
тужената Ферзије е во неизвесност, се поканува 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на СРМ", да се јави до овој 
суд или да определи свој застапник. Во противно 
на истата ќе и биде определен застапник, по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 841/71. 
(101) 

Стеван Јоциќ од Прилеп, ул. „Ленин" бр. 107, 
поднесе тужба до овој суд, за развод на брак, про-
тив Марија Јоциќ, со непознато место на живеење. 
Бидејќи тужената Марија е во неизвесност, се по-
канува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службе,н весник на СРМ", да се јави 
во овој суд, или да определи свој застапник. Во 
противно на истата ќе и биде определен застап-
ник, по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 867/71. 
(103) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Велика Тимова и други, од село Ново Коња-
рево, поднесоа др овој суд тужба за надополнува-
ње на штета против Димитар ѓорѓиев, од истото 
село, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жениот не му се познати, се поканува во рок од 
еден месец од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на СРМ", да се јави до овој суд или 
да определи свој застапник. Во противно судот по 
службена должност ќе ја определи за застапник 
Македонка Плешкова, правник во Окружниот сто-
пански суд, и делото ќе се суди во отсуство на 
тужениот. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 85/70. (97) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Во овој суд се води постапка по тужбата на 

тужителот Фазли Ќемаила Јашар од село Шем-
шово, Тетовско, против тужениот Шаќири Мула 
Муса, од Тетово, ул. „Битолска" бр. 23, за испол-
нување на договор за купопродажба, вредност н. 
6.000 динари. Како на тужениот не му е познато 
местото на живеење, истиот се повикува во рок 
од 30 дена да се јави и да ја достави својата адре-
са. По истекот на горниот рок ќе му се определи 
привремен старател, кој ќе го застапува до окон-
чувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1206 од 
11. XI. 1970 год. (91) 

Во Општинскиот суд во-Тетово, се води постап-
ка по тужбата на тужителот Петре Крстов Димов-
ски од Тетово, ул. „Браќа Симовски" бр. 16, про-
тив Љуба Атанасова Ивановска и Крсто Атанасов 
Ивановски, од кои тужената Љуба Ивановска е со 
непознато место на живеење, за сопственост, вред-
ност н. 1.000 динари. 

Се повикува тужената Љуба, во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот, да ја соопшти на судот 
својата адреса или лично да се јави. Во проти-
вен случај ќе и се определи привремен старател 
кој ќе се грижи за неа, по спорот, до неговото окон-
чување. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 678/70. 

Во овој суд се води спор по тужбата на Са-
лим Шефитов Кадриу, од село Јеловјане, против 
Мемедали Амдиов Амети, од село Конопиште, Те-
товско, сега со непознато место на живеење, за 
долг во вредност од нови 800 динари. 

Се повикува тужениот Мемедали Амети во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот1, да се јави 
во судот или да достави точна адреса. Во противно 
ќе му се постави привремен старател кој ќе се 
грижи за неговите права, до окончувањето на спо-
рот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1007 од 
22. VIII. 1966 г. (93) 

Во овој суд се води спор по тужбата на Ба ј -
рами Берзатова Сузана, од село Присојница, Гос-
тиварска општина, застапуваа од законскиот за-
стапник Рабије Бајрами за законска издршка. Се 
повикува тужениот Бајрами Керимов Берзат од 
Тетово, со непознато место на живеење, да се 
јави на судот или да достави точна адреса во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ". По истекот на овој рок, ќе му 
биде поставен привремен старател до оковување-
то на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 873/71. 
(94) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. VI. 1970 година, страна 185, реден број 10 е 
запишано следното: За потписници на Агрокомби-
натот „Малешевска слива" — Берово — Економ-
ска единица „Трговија" — Берово се одредени 
Димитар Јовановски, директор, Кирил Чиплаковски, 
раководител на економската единица и Петар Кан-
турски, шеф на сметководство на матичното прет-
пријатие. 

Одредените потписници ќе потпишуваат колек-
тивно. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 02-118/2 од 27. V. 1970 го-
дина, на работничкиот совет на економската еди-
ница „Трговија". 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 168/70. (403) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 

6. X. 1970 година, страна 93, реден број 2 е запи-
шана промената на досегашниот директор на Прет-
пријатието за јавен автотранспорт и шпедиција 
„Полет" од Делчево', ѓорѓи Фиданчев Димитровски. 
За директор е именуван Атанас Димитровски. 

Втор потписник на претпријатието е Кирил 
Предарски, шеф на сметководството. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на одлуката бр. 224 од 23. V. 1970 година, на 
работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 264/70. (408) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IV. 1970 година, страна 180, реден број 6 е за-
пишано следното: Градежното претпријатие „Об-
нова" од Делчево се присоединува кон Градеж-
ното претпријатие „Гранит" од Скопје, со што ста-
нува организација на здружен труд без својство на 
правно лице со име Градежно претпријатие „Гра-
нит" XI — Градилиште, со седиште во Делчево. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 02-4001 од 6. IV. 1970 го-
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дина на работничкиот совет на „Гранит" — Скопје 
и одлуката бр. 01-118 од 31. Ш. 1970 година, на 
работничкиот совет на „Обнова" — Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 118/70. (410) 

Промената на директорот на Фабриката е за-
пишана во регистарот, врз основа на одлуката бр, 
5471 од 12. VI. 1970 година, на работничкиот совет 
на истата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 198/70. (417) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IV. 1970 година, страна 36, реден број 2 е запи-
шана промената на досегашниот раководител на 
Југословенскиот комбинат на гуми и обувки — Бо-
рово — Продавница „Борово" од Делчево, Димитри 
Димитровски, на чие место за раководител е на-
значен Мануш Ангелов. 

Промената на раководителот е запишана во ре-
гистарот, врз основа на бараното бр. 1003 С-1690/70 
СВ/ФМ од 10. П. 1970 година на комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 52/70. (411) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. VП. 1970 година, страна 286, реден број 2 е за-
пишана промената на досегашниот в. д. директор на 
Комуналното претпријатие „Водовод" од Кочани, 
Симеон Спасов, на чие место за директор е имену-
ван Ванчо Едровски. 

Промената на в. д. директорот на претпријати-
ето е запишана во регистарот, врз основа на одлу-
ката бр. 02-392 од 27. V. 1970 година, на Советот 
на работната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 181/70. (420) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. ХП. 1970 година, страна 361, реден број 3 е за-
пишано укинувањето на СВОЈСТВОТО на правно лице 
на Самостојниот погон „Плачковица" од село Ја-
кимово, со тоа што од 1. I. 1971 година погонот во 
составот на Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Брегалница" — Виница ќе работи како погон со 
внатрешна пресметка и преку жиро-сметката, на 
комбинатот на кој ќе се пренесат сите средства на 
погонот. 

Со запишувањето статусната промена во реги-
старот сите права и обврски на погонот кон трети 
лица преминуваат на Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Брегалница" — Виница. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 02-2586 од 5. XI. 1970 го-
дина, на централниот работнички совет на комби-
натот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 298/70. (412) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. VI. 1970 година, страна 275, реден број 2 е за-
пишано бришењето на Продавницата број 10 „Ид-
нина" — Кочани, на Индустријата за текстил, кожа 
и крзнарска конфекција „Иднина" — Битола. 

Бришењето на Продавницата „Иднина" од Ко-
чани е запишано во регистарот бр, 02-644/1 од 28. 
IV. 1970 година, на работничкиот совет на инду-
стријата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 131/70. (422) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. X. 1970 година, страна НО, реден број 16 е за-
пишано ставањето под присилна управа на Земјо-
делската задруга „Ванчо Трајков" од Пробиштип. , 

За присилен управник е именуван Властимир V 
Михајловски. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на решението бр. 01-860/1 од 30. VI. 1970 
година, на Собранието на општината Пробиштип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 229/70. " (414) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. VI. 1970 година, страна 324, реден број 23 е 
запишана Продавницата број 10 од Пробиштип — 
Рудничка населба на Трговското претпријатие, на 
големо и мало „Црн врв" — Пробиштип, ја про-
ширила својата дејност со продажба на градежен 
материјал, на големо и мало. 

Раководител на продавницата е Иван Антониев, 
кој не е овластен да ја потпишува. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 01-552 од 7. V. 1970 го-
дина, на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 139/70. (423) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IX. 1970 година, страна 322, реден број 12 е 
запишано проширувањето на предметот на рабо-
тењето на Трговското претпријатие, на големо 
„Илинден" — Виница, уште со откуп на сите видо-
ви земјоделски производи. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 01-365 од 14. V. 1970 годи-
на, на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 206/70. (416) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. X. 1970 година, страна 166, реден број 5 е за-
пишана промената на досегашниот ликвидатор на 
Земјоделската задруга „Јанкулица" од село Раки-
тец, Радовишко. Васил Ужевски. За ликвидатор е 
назначен Осман Сејфединов од Радовиш, почнувај-
ќи од 1. IX. 1970 година. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на решението бр. 392 од 16. IX. 1970 го-
дина, на ликвидацио-ната комисија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 260/70. (425) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IX. 1970 година, страна 175, реден број 4 е за-
пишана промената на досегашниот директор на 
Фабриката за автомобилски делови „Руен" од Ко-
чани, Анастасовски Јорданов Симеон. За в. д. ди-
ректор е именуван Јордан Андонов. 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. ХП. 1970 година, страна 561, реден број 2 е за-
пишано следното: Досегашниот в. д. директор на 
Бирото за книговодствени услуги од Струмица, 
Стојчо Стојков е избран за директор на претпри-
јатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката број 38 од 28. VIII. 1970 година, 
на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 295/70. ' (428) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14. X. 1970 година, страна 578, реден број 23 е 
запишана промената на досегашниот директор на 
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Трговското претпријатие, на големо и мало, увоз-
извоз „Народен магазин" — Струмица, во состав 
на ЗТД „Разнопромет" — Струмица, Ванчо Сера-
фимов Данилов. За в. д. директор е именуван Трај-
ко ѓорѓиев Димитровски. 

На истата страна под истиот реден број како 
овластено лице за престанување и потпишување 
на претпријатието е назначен и Петар Ристов Г а -
ламанов, шеф на сметководно-финансискиот сектор. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 02-702/1 од 5. X. 1970 го-
дина, на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 279/70. (433) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
7. VIII. 1970 година, страна 350, реден број 34 е 
запишано проширувањето дејноста на Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Овче Поле" од Свети Ни-
коле, со тоа што ќе обавува и производство на 
леб, бели печива и други пекарски производи. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 1276/70 од 5. УШ. 1970 го-
дина, на централниот работнички совет при Комби-
натот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 221/70. (445) 

њето на Производното трговско претпријатие, на 
големо и мало, „Европа" од Штип, со угостител-
ство. 

Проширувањето на предметот на работењето на 
претпријатието е запишано во регистарот врз осно-
ва на одлуката бр. 602 од 10. IX. 1970 година, 
на работничкиот совет на истото. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 248/70. (449) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. VI. 1970 година, страна 453, реден број 4 е за-
пишано присоединувањето на Претпријатието за 
транспорт и шпедиција „Југопревоз" од Струмица, 
кон Претпријатието за јавен автотранспорт и шпе-
диција — Берово со што станува погон без ста-
тус на правно лице под име: Претпријатие за јавен 
автотранспорт и шпедиција — Берово, Погон — 
Струмица. 

Присоединувањето е запишано во регистарот, 
врз основа на одлуката бр. 0201-347 од 5. V. 1970 
година, на работничкиот совет на Претпријатието 
за јавен автотранспорт и шпедиција Берово, и од-
луката бр. 265 од 4. V. 1970 година, на работнич-
киот совет на Претпријатието „Југопревоз" — Стру-
мица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 145/70. (435) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. VII. 1970 година, страна 368, реден број 17 запи-
шани се Мијалче Игнат Жежов и Мијалче Петру-
шев Павлов како нови потписници на жиро-смет-
ката на Памучната индустрија „Македонка" — 
Штип, Организација во состав на Здруженото прет-
пријатие „Интекс" — Скопје. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на решението бр. 550-192/172-70 од 19. VI. 
1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
199/70. (450) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. V. 1970 година, страна 378, реден број 8 е запи-
шано на 18. V. 1970 година, за в. д. директор, на 
Трговското претпријатие, на големо и мало, „Ме-
текс" од Штип е избран Радован Данчев Ефремов. 

Новоизбраниот в. д. директор на претпријатие-
то е запишан во регистарот, врз основа на одлука-
та од 18. V. 1970 год,ина, на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 154/70. (452) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. X. 1970 година, страна 350, реден број 350 како 
овластено лице за потпишување на Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Овче Поле" од Св. Нико-
ле е запишан Лазар Крстев Георгиев, шеф на смет-
ководството. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на решението бр. 62 од 31. X. 1970 година, на 
директорот на комбинатот. 

Од Окружниот шпански суд во Штип, Фи. 
бр. 232/70. (444) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IV. 1970 година, страна 254, реден број 9 е за-
пишано Занаетчиското претпријатие за производ-
ство на чевли, опинци, спандуфи и снабдување со 
репродукционен материјал за занаетчиството „Ко-
лектив" од Штип е ставено под присилна управа, 
за една година, со почеток од 20. IV. 1970 година. 

Со присилната управа раководи одбор за при-
силна управа, кој го сочинуваат: Трајче Спасов, 
претседател, Тодор Кожухаров, член и Анастас Ни-
колов, член. 

Впишувањето' е извршено во регистарот, врз 
основа на решението бр. 0201-1476/1 од 20. IV. 1970 
година, на Собранието на општината Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 124/70. (453) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. X. 1970 година, страна 353, реден број 2 е за-
пишан престанок на Слаткарската продавница од 
Штип, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 20, на Претприја-
тието за производство на огледала, брусење на стак-
ло, матирање на стаклорезачки услуги „Кристал" 
од Прилеп. 

Бришењето на продавницата е запишано во ре-
гистарот, врз основа на пријавата бр. 02-503/2 од 
8. IX. 1970 година, на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
253/70. - (448) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 262, страна 1001, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот директор на Претпријати-
ето за водостопанство — Куманово Цветко Јаки-
мовски, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д. директор на споменатото претпријатие 
е назначен инженер Методи Спасовски, кој прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, со стариот 
регистриран потписник Љубомир Трајковски, шеф 
на сметковод,ството, сметано од 28. XI. 1969 година. 

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

бр. 1106/69 од 11. XI 1970. (473) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14. X. 1970 година, страна 374, реден број 37 е за-
пишано проширувањето на предметот на работе-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 369, страна 351, книга II е запишано след-
ното: Од Трговското претпријатие, на големо и мало, 
за купопродажба и посредување „Дунав" — Скопје 
се издвојува Самостојната организација на здружен 
труд, со својство на правно лице „Напредок" с. 
Требиште, во самостојно претпријатие под име: 
Универзално трговско претпријатие „Напредок" се-
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ло Требиште, Дебар. Предмет на работењето на 
претпријатието е купопродажба на сите видови но-
ва и половна опрема, репроматеријал и други ма-
теријали и опрема, наменета во земјоделството и 
стопанството; купопродажба и посредување на сите 
видови земјоделски производствени производи и 
тоа сите видови сточни производи и жива стока, 
градежни и огревни материјали; угостителска деј-
ност, земјоделско производство на површини зе-
мени под закуп од општонародна имовина или 
добиена на бесплатно користење; организирање на 
земјоделско производство над земјата на индиви-
дуални земјоделски производители преку созда-
вање на разни видови кооперација; вршење услу-
ги на земјоделски производители со земјоделски 
машини и справи, како и вршење Ца разни други 
услуги што се во врска со земјоделското произ-
водство'; договарање вишоци од земјоделското про-
изводство, преземање и пласман на истите од сво-
ето подрачје; снабдување на земјоделските про-
изводители со потребен репродукционен материјал 
(семе, вештачки ѓубрива итн.); преработка и до-
работка на земјоделски производи; организирање 
на штедење и кредитирање; стручно издигање на 
кадри нужни за обавување на стопанката актив-
ност на претпријатието; сточарство и пчеларство 
со преработки; килимарство, текстил и домашна 
ракотворба, 

Претпријатието е основано со издвојувањето на 
Самостојната организација на здружен труд, со 
својство на правно лице „Напредок" село Требиш-
те од Трговското претпријатие „Дунав" — Скопје, 
согласно со одлуката бр. 232 од; 21. ХП, 1970 годи-
на, на работната заедница. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на своето овластување 
Пецановски Панче, в. д. директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните од рег. бр. 1247, страна 1449, книга V 
Самостојната организација на здружен труд, со 
својство на правно лице „Напредок" село' Тре-
биште, поради издвојувањето од Трговското прет-
пријатие „Дунав" — Скопје и прераснување во 
самостојно претпријатие. 4 

Од Окружниот стопански суд, во Скопје, Фи. 
бр. 39 од 1. Ш. 1971 година. (472) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 931, страна 987, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на Филијалата во Куманово, на За-
водот за осигурување имоти и лица „Македонија" 
— Скопје, врз основа на одлуката за дејноста на 
Заводот за осигурување имоти и лица „Македо-
нија" — Скопје и статутот на Заводот склучува 
доброволни осигурувања со кои се занимава За-
водот, обавезни осигурувања воведени со закон во 
оние видови на осигурувања со кои осигурува се 
занимава Заводрт, врши изви д и проценка на ште-
ти ПО' сите видови осигурувања, врши наплата на 
премија по склучените осигурувања, врши ликви-
дација на штети и на обврските по основа на 
осигурувањето, учествува во спроведување на мер-
ките за спречување и сузбивање на ризици што 
ги загрозуваат осигурениот имот и лица. 

Жиро-сметката на Филијалата покрај директо-
рот на филијалата Владо Павловски, ќе ја пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и лицата 
овластени од Советот на филијалата, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 68/68 од 28. П. 1971 година. (474) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 8, страна 402, книга VI е запишано следното: 
Дејноста на Откупната станица „Отпад" — Кичево 
на „Отпад" — трговско претпријатие за промет со 
отпадоци — Скопје, согласно со одлуката на работ-
ничкиот совет на „Отпад" — Скопје, од одржа-

ната седница на 16. ХП. 1967 година, се проширува 
и со: порцелан, емајлирани садови, текстилни стоки 
и текстилни реслови и железни стоки. 

Досегашниот раководител на споменатата от-
купна станица Трајковски Љубе е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишување. 

За нов раководител на Откупната станица „От-
пад" — Кичево, на „Отпад". — трговско претпри-
јатие за промет со отпадоци — Скопје е назна-
чен Спасеновски Тофил е, кој истата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, од матичното претпријатие, сметано 
од 12. Ш. 1968 година. 

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

бр. 348/68 од 26. П. 1971 година. (477) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 931, страна 600, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Филијалата во Кавадарци, на 
Заводот за осигурување на имоти и лица '„Македо-
нија" — Скопје, врз основа на одлуката за дејноста 
на Заводот за осигурување имоти и лица „Маке-
донија" во Скопје и Статутот на Заводот, во идни-
на, ќе се состои во склучување доброволни осигу-
рувања со КОИ се занимава Заводот, обавезни оси-
гурувања воведени со закон во оние видови ца 
осигурување со кои се занимава Заводот, врши из-
вид и проценка на штети по сите видови на оси-
гурување, наплата на премија со склучени осигу-
рувања, врши ликвидација на штети и на обвр-
ските по основа на осигурувањето, учествува со 
спроведување на мерките за спречување и сузби-
вање на ризиците што ги загрозуваат осигурениот 
имот и лица. 

Жиро-сметката на филијалата покрај дирек-
торот на филијалата Димитар Митревски ќе ја пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и лицата 
овластени од Советот на Филијалата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 66/68 од 28. П. 1971 година. (478) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 578, книга VI е запишано 
следното: Кон Земјоделско'"индустрискиот комби-
нат „Скопско Поле" — Скопје се присоединува 
Земјоделското стопанство „Градинар" — Охрид, со-
гласно со одлуката бр. 0(2-155 од 18. I. 1971 година, 
на централниот работнички совет на Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје 
и одлуката бр. 02-770 од 24. ХП. 1970 година, на 
Земјоделското стопанство „Градинар" — Охрид до-
несена по пат на референдум. 

Присоединувањето ќе добие статусна положба 
на организација на здружен труд и тоа: Земјодел-
ско" индустриски комбинат „Скопско Поле" — Скоп-
је, Самостојна организација на здружен труд со 
својство на правно лице „Градинар" — Охрид, 

Предмет на работењето на самостојната органи-
зација е производство на сите земјоделски' произ-
води, производство на зеленчук, овошје, сточар-
ски, лозарски и семенски производи, производи на 
калеми и преработувачка дејност од сопствени су-
ровини како: ракија, вино, вршење услуги со соп-
ствени коли. 

Самостојната организација е основана со при-
соединувањето на Земјоделското стопанство „Гра-
динар" — Охрид, кон Земјоделско'-индустрискиот 
комбинат „Скопско Поле" — Скопје, согласно со 
од,луката бр. 02-155 од 18. I. 1971 година. 

Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, во границите на овластува-
њето: Милчо Коцарев, в.д, директор, Поповски 
Ристо, зам. в.д. директор и Ристовски Славе, шеф 
на сметководството. 
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Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 175 од 26. П. 1971 год. (479) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1039, страна 179, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
во Скопје, ул. „Гоце Делчев" бр. 16, на Семенар -
скиот комбинат „Семенарна" — Љубљана е раз-
решен од должност и за нов раководител е назна-
чен инженер Бојан Димитров, кој не е потписник, 
бидејќи се потпишува, задолжува и раздолжува 
од матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 551/69 од 24. II. 1971 година. (480) 

Окружниот стопански суд во 'Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 84, страна 193, книга IV е запишано след-
ното: Дејноста на „Алумина" индустрија за алу-
миниумски полуфабрикати, метални конструкции 
и намештај — Скопје, согласно со одлуката број 
10713 од 28. XII. 1967 година, на работничкиот со-
вет од одржаната седница на 28. XII. 1967 година, 
се проширува и со: промет на мало на крајните 
корисници од складиштата на работната организа-
ција „Алумина" — Скопје, како и услуги на крај-
ните корисници кои се во согласност со веќе ре-
гистрираните дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 10/68 од 26. И. 1971 година. (482) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 818, страна 873, книга Ш е запишано след-
ното: Покрај досегашниот потписник на Складот во 
Скопје ул. „Романија", на Трговското претпријатие 
за промет со дрво, дрвни производи и покуќнина 
„Леснина" — Љубљана, Буквиќ Тодор, раководител 
на складот, истиот ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето и но-
воназначениот потписник Левковски Панче, смета-
но од 2. ХП. 1970 година. 

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

бр. 979/70 од 26. II. 1971 година. (487) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 931, страна 985, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на Филијалата во Скопје, на За-
водот за осигурување на имоти и лица „Македо-
нија" — Скопје, врз основа на одлуката за деј-
носта на Заводот за осигурување имоти и лица 
„Македонија" — Скопје, и Статутот на Заводот, во 
иднина, ќе биде: склучување доброволни осигу-
рувања со кои се занимава Заводот, обавезни оси-
гурувања воведени со закон во оние видови на 
осигурувања со кои се занимава Заводот, врши 
извид и проценки на штети по сите видови оси-
гурувања, наплати на премија по склучените оси-
гурувања, врши ликвидација на штети и на обвр-
ските од основа на осигурувањето, учествува во 
спроведување на мерките за спречување и сузби-
вање на ризиците што ги загрозуваат осигурениот 
имот и лица. 

Жиро-сметката на филијалата покрај дирек-
торот на филијалата Никола Поповски, ќе ја пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и лицата 
овластени од Советот на филијалата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 70/68 од 28. П. 1971 година. (487) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 907, страна 283, книга IV е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Пословниот огра-
нок во Скопје, ул. „Луј Пастер" бр. 5/П на „Пан-
комерце" — Застапништво на странски фирми и 

посредување во меѓународниот и внатрешниот сто-
ков промет — Нови Сад е разрешен од должност, 
и му престанува правото за потпишување. 

За раководител на споменатиот огранок е на-
значен Кумевски Петар, кој истиот ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, сметано од 11. IV. 1969 година. 

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

бр. 330/69 од 26. П. 1971 година. (490) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 220, страна 615, книга П е запишано след-
ното: Кон претпријатието „Технометал Македонија" 
— експорт-импорт — Скопје, се присоединува Тр-
говското претпријатие, на големо и мало, „Огрев" 
— Скопје, согласно со одлуката бр. 17695 од 5. 
ХП. 1970 година, на работничкиот совет на работ-
ната организација „Технометал Македонија" — 
Скопје, од одржаната седница на 5. ХП. 1970 го-
дина, и одлуката бр. 3305 од 31. ХП. 1970 година, 
на работничкиот совет на присоединетото претпри-
јатие по одржаниот референдум на работната за-
едница на 7. ХП. 1970 година. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 69, страна 199, книга I Тргов-
ското претпријатие, на големо и мало — „Огрев" 
— Скопје, ул. „М. Тито" бр. 58, поради присоеди-
нување кон Претпријатието „Технометал Македо-
нија" експорт-импорт, Скопје, сметано од 1. I. 
1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 90 од 1. Ш. 1971 година. (491) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 931, страна 600, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Филијалата во Титов Велес, на 
Заводот за осигурување имоти и лица „Македони-
ја" - Скопје, согласно со одлуката за дејноста на 
Заводот за осигурување имоти и лица „Македо-
нија" — Скопје и Статутот на Заводот се состои во 
склучување доброволни осигурувања со кои се за-
нимава Заводот, обавезни осигурувања воведени со 
закон во оние видови осигурувања со кои се за-
нимава Заводот, врши извид и проценка на ште-
тите по сите видови осигурувања, наплата на пре-
мија по склучените осигурувања, врши ликвида-
ција на штети и на обврските по основа на оси-
гурувањето, учествува во спроведување на мерките 
за спречување и сузбивање на ризиците што ги 
загрозуваат осигурениот имот и лица. 

Жиро-сметката на филијалата, покрај директо-
рот на филијалата Илија Најдовски, ќе ја потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат и лицата 
овластени од Советот н^ Филијалата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 69/68 од 28. П. 1971 година. (492) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и д,уќаните, 
рег. бр. 931, страна 987, книга V е запишано" след-
ното: Дејноста на Филијалата во Тетово, на Заво-
дот за осигурување на имоти и лица „Македонија" 
— Скопје, врз основа на одлуката за дејноста на 
Заводот за осигурување имоти и лица „Македони-
ја" — Скопје и Статутот на Заводот во иднина 
ќе склучува доброволни осигурувања со кои се 
занимава Заводот; обавезни осигурувања воведени 
со закон во оние видови на осигурувања со кои се 
занимава Заводот, врши извид и процена на ште-
ти по сите видови на осигурувања, наплаќа пре-
мија по склучените осигурувања, врши ликвида-
ција на штети и на обврските по основа на оси-
гурувањето, учествува во спроведувањето на мер-
ките за спречување и сузбивање на ризиците што 
ги загрозуваат осигурениот имот и лица. 

Жиро-сметката на Филијалата покрај директо-
рот на Филијалата Мејсут Сулејман ќе ја пот-
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пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и лицата 
овластени од Советот на филијалата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 67/68 од 28, П. 1971 година. (493) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 181, страна 169, книга Ш е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Лозаро-винар-
ското претпријатие „Винојуг" — Гевгелија Франгов 
Божид,ар Ристо, шеф на книговодството му преста-
нува правото за потпишување. 

Исто така му престанува правото за потпи-
шување на Маркудов Горгев Душко, директор на 
Лозаро-винарското претпријатие „Винојуг" — Гев-
гелија, бидејќи е разрешен од должност. 

За в.д. директор на Лозаро-винарското претпри-
јатие „Винојуг" — Гевгелија е назначен Франгов 
Божидар Ристо, кој претпријатието ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето, со стариот регистриран потписник Џинев 
Василев Костадин, технички директор и новона-
значениот потписник Каракиров Димитар, шеф на 
сметководството, ,сметано од 28. IX. 1970 година. 

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

бр. 777/70 од 9. Ш. 1971 година. (520) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 324, страна 263, книга П е запишано след-
ното: Досегашната занаетчиска задруга ,Д Мај" — 
Куманово го менува статусот и од задруга прерас-
нува во претпријатие, со одлуката на задружниот 
совет од 25. ХП. 1970 година, под фирма: Сточар-
ско претпријатие ,Д Мај" — Куманово, ул. „ЈНА" 
бр. 108. Предмет на работењето на претпријатието 
е вршење услуги и производство на сите видови 
столарски производи. 

Претпријатието е основано од задружниот совет 
на Занаетчиската столарска задруга ,Д Мај" — 
Куманово, со одлуката за прераснувале на задру-
гата во претпријатие од 25. ХП. 1970 година. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, во границите на своите овла-
стувања Лазаревски Бранко, в.д. директор и Ба ј -
рами Енвер, шеф на сметководство. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Се брише од регистарот на задругите при овој 

суд од рег. лист бр. 198, страна 585, книга I, За-
наетчиската столарска задруга ,Д Мај" — Куманово, 
поради прераснување во претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 133 и 134/70 од 3. Ш. 1971 год. (523) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 457, страна 255, книга Ш е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата број 5, во Крива 
Паланка, ул. „Маршал Тито"" бб, на Претприја-
тието за производство на конфекција „Елегант" 
— Гевгелија се проширува и со: продавање стока 
на метража, согласно со одлуката бр. 02-904 од 8. 
IV. 1969 година, на работничкиот совет на Прет-
пријатието „Елегант" — Гевгелија, од одржаната 
седница на 5. IV. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 331/69 од 12. Ш. 1971 год,ина (524) 

,Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1352, страна 308, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот в.д. директор Тодоровски То-
дор, на Трговското претпријатие „Зем промет" — 
Скопје, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За в.д. директор на Трговското претпријатие 
„Зем промет" — Скопје е назначен Тасевски Пеце, 
со одлуката бр. 291 од 28. ХП. 1970 година, на ра-
ботната заедница на претпријатието, кој ќе го пот-

пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот 'стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1064/70 од 11. Ш. 1971 година. (534) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1428, страна 612, книга VI е запишано 
следното: Се поправа решението, Фи. бр. 950/70 од 
9. Ш. 1971 год. и фирмата на Организацијата на 
здружен труд — Скопје, во состав на Претпри-
јатието „Технопромет" — експорт импорт — Бео-
град, која според истото гласи: „Технопромет" — 
експорт импорт — Београд — Организација на 
здружен труд — Претставништво во Скопје, ул. 
„256" (VIII колосек). 

По извршената поправка ќе гласи: „Техно-
промет" — експорт — импорт — Београд — Делов-
на единица — Филијала во Скопје, ул. „256" бб 
(УШ колосек) со стовариште на ул. „Орце Ни-
колов" бб — Скопје;. 

Скратен назив „Технопромет" — Београд — 
Деловна единица — Филијала — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 950/70 од 15. Ш. 1971 година (536) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 863, страна 1195, книга Ш е запишано след-
ното: Погонска единица — Скопје во состав на Ло-
заро-винарекиот комбинат „Лозар" — Битола се 
здобива со својство на правно лице, согласно со 
одлуката на работничкиот совет од 15. X. 1969 го-
дина ќе работи како Лозаро-винарски комбинат 
„Лозар" — Битола — Самостојна организација на 
здружен труд, — со својство на правно лице — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 151 од 16. Ш. 1971 година. (537) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 429, страна 235, книга Ш е запишано след-
ното: Кон Земјоделскиот комбинат „Вардар" — 
Градско, со одлуката бр. 36 од 29. Ш. 1969 година, 
на работничкиот совет на Трговското претприја-
тие за промет со мешовита стока, на големо и мало 
„Клепа" — Градско, од одржаната седница на 29. 
Ш. 1969 година и одлуката бр. 159 од 28. I. 1969 
година, на работничкиот совет на Земјоделскиот 
комбинат „Вардар" — Градско, од одржаната сед-
ница на 28. I. 1969 година, се присоединува работ-
ната единица во Градско, на Трговското претпри-
јатие за промет со мешовита стока, на големо и ма-
ло „Клепа" — Градско. 

Со присоединувањето работната единица во 
Градско, на Трговското претпријатие за промет со 
мешани стоки, на големо и мало „Клепа" — Град-
ско, се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 324, страна 127, книга П. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 824/69 од 4. Ш. 1971 година. (538) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 174, страна 13, книга Ш е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Трговско-
то угостителско претпријатие „Кожув" — Гевге-
лија, Михаил Петков, в. д. директор, му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност. 

За директор на споменатото претпријатие е на-
значен Пецев Борис, кој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето', сметано од 22. IX. 1969 година. 

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

бр. 840/69 од 17. Ш. 1971 година (557) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и д,уќаните, 
рег. бр. 515, страна 1119, К7тига П е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Продавни-
цата во Гевгелија, на Индустријата за падобрани 
и конфекција „Клуз" — Белград, Барјактарова На-
да е разрешена од должност и за раководител на 
истата е назначен Танов Бранко, кој нема да биде 
потписник, бидејќи продавницата ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 831/69 од 19. Ш. 1971 година (558) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 787, страна 779, книга V е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Бифето во Ѓорче Петров, ул. 
„Маршал Тито", на Угостителското претпријатие 
„Метропол" — Скопје, согласно со одлуката бр. 
02-1529 од 9. УШ. 1969 година, на работничкиот 
совет од одржаната седница на 11. XI. 1968 година, 
на Угостителското претпријатие „Метропол" од 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 748/69 од 16. III. 1971 година. (563) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 940, страна 501, книга IV е запишано след-
ното: Градежно занаетчиско — монтажно-водоин-
сталатерската задруга „Македонија" — Скопје се 
преселува од ул. „Маршал Тито" број 2, во Сопје, 
на улица „478" бр. 21 во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 747/69 од 16. Ш. 1971 година. (565) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 294, страна 469, книга IV е запишано 
следното: Покрај досегашните потписници на Ав-
тотранспортното претпријатие „11 октомври" —-
Скопје, во состав на Здруженото претпријатие Фап-
фамос 11 Октомври и автокаросерија Белград и 
тоа: Перо Ивановски, главен директор, Атанас Мар-
ковски, Методија Кулевски, Никола Ризовски, Сте-
во Ефтимски, Таневски Захарие Мирко и Мешков 
Давчев Глигор, истото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува, во границите на овластувањето 
и новоназначениот потписник Мулиќ Хамдија, шеф 
на сметководството, сметано од 29. УП. 1969 го-
дина. 

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

бр. 709/69 од 16. Ш. 1971 година. (567) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 787, страна 779, книга V е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Бифето во Скопје, населба „Коз-
ле" ул. „А" на Угостителското претпријатие „Ме-
тропол" — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-1487 
од 29. УП. 1969 година, на работничкиот совет од, 
одржаната седница на 24. V. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 712/69 од 15. Ш. 1971 година. (568) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 227, страна 83, книга П е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на „Силика" — 
Рудници и индустрија за огноотпорни материјали 
— Гостивар, Матевски Андреја, директор на сто-
панско" сметководниот сектор, му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност. 

За нови потписници на „Силика" — Рудници и 
индустрија за огноотпорни материјали — Гостивар 
се назначени следните лица: Кецман Томислав, ди-

ректор на комерцијалниот сектор, и Киро Кузма-
новски, в.д. директор на стопанско-сметководниот 
сектор, кои ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат, во границите на овластувањето, со ста-
рите регистрирани потписници и тоа: Томе Бисли-
мови , в.д. главен директор и Давидовски Љубен 
Видоја, технички директор, сметано од 26. IX. 1969 
година. 

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

бр. 850/69 од 17. Ш. 1971 година. (614) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 365, страна 367, книга П е запишано 
следното: Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Јаорка" се преселува од село Форино, во Гос-
тивар, на ул. „Панче Попоски" бр. 27. 

Досегашниот предмет на работа на Комбинатот 
се проширува со следните дејности: 

— продавање на сите видови индустриски сто-
ки, на големо и мало, посредување во прометот на 
сите видови стоки на големо, држење на консиг-
национо складиште и продавање стоки од консиг-
нација; застапување на странски фирми; опремува-
ње угостителски, туристички, трговски, индустриски 
и здравствени објекти; градење и продавање на си-
те видови градежни објекти и продавање на сите 
видови градежно-занаетчиски материјали; продава-
ње на автомобили, патнички, теретни, трактори, 
земјоделски машини, алати, делови за автомоби-ли 
и земјоделски индустрии; продавање на сите ви-
дови индустриски прехранбени производи за ши-
рока потрошувачка, на големо и мало; продавање 
на текстил, позамантерија, синтетика, пластика, 
гуми, кожи, стакло, порцелан, керамика, украсни 
предмети, обувки, одела, драгоцени украси, ку-
ќен намештај, на големо и мало, електро"апарати, 
машини, уреди за широка потрошувачка, на го-
лемо и мало, продавање на сите видови трико-
тажа, на парчиња, и во бали, продавање на сите 
видови теписи, конфекциска стока и друго; прода-
вање на алкохолни и безалкохолни пијалоци, на 
големо и мало, продавање на тутун, кибрит, раз-
гледници, кремени, запалки, детски играчки, пош-
тенски и таксени марки; продавање на лекови и 
лековити растенија како и сите видови од хеми-
ска индустрија. Посредување во прометот, агенци-
ски услуги и вршење на транспортни услуги. 

Предните промени се извршени, согласно со од-
луката бр. 0202-69 од 6. Ш. 1971 година, на работ-
ничиот совет и уверенијата на инспекциските служ-
би, Уп. бр. 10-518, IV УП. бр. 08-516/71 и УП. бр. 
08-517 од 16. Ш. 1971 година, на Собранието на оп-
штината Гостивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 288 од 1. IV. 1971 година. (615) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. би. 54, страна 975, книга I е запишано след-
ното: Продавницата во Куманово број 13 на Тргов-
ското претпријатие за текстил, галантерија, кожа, 
гума, парфимерија и др., на големо и мало, „Тек-
стилпромет" — Куманово се преселува на ул. „11 
Октомври" бр. 39, во Куманово. 

Дејноста на Продавницата е продажба на обув-
ки, кожа, седларски и ременарски стоки и при-
бор, производи од гума, каучук и пластични маси. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 322/69 од 29. Ш. 1971 година. (617) 

Окруж,ниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. IV. 1971 година, рег. бр. 10/71, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Ре-
публиканска" бр. 39, на Работната организација за 
универзална трговија „Младост" — Скопје. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
бои, лакови и други хемиски производи. 
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Раководител на продавницата е Соколовски 
Илија. 

Продавницата е основана од Работната орга-
низација „Младост" — Скопје, со одлуката на ра-
ботничкиот совет од 8. IX. 1970 година. 

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

О л; Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 143/71. (990) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. IV. 1971 година, рег. бр. 4/57, книга П е запи-
шана под фирма: Стакларски погон во Прилеп, на 
Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор" — При-
леп. Предмет на работењето на погонот е произ-
водство на огледала, брусење на стакло, матирање 
на стаклорезачки услуги. 

Раководител на погонот е Борче Атанасоски, 
кој ќе го потпишува. 

Погонот е основан од присоединетото Претпри-
јатие „Кристал" — Прилеп, со одлуката бр. 3526 од 
10 П. 1971 година на работничкиот совет на ДИК 
„Црн БОР" — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 223/71. (991) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. IV. 1971 година, пег. бр. 14/71, книга I е запи-
шана под фирма: „Енергоинвест — 11 Октомври" 
— фабрика за електроизолациони материјали — 
Прилеп, на Претпријатието за проектирање и из-
работка на енергетски и индустриски посторења 
„Енергоинвест" — Сарајево. 

Скратена фирма на работната единица е „Енер-
гоинвест" — „11 Октомври" — Прилеп. 

Скратеницата е: „Елизомат". 
Предмет на работењето на Фабриката е про-

изводство на бакелитизирани електроизолациони 
производи, преработка на лискун и финални елек-
троизолациочи производи, производство на едектро-
изолациоии производи на база на термостабилни 
и термопластични материјали, декоративни произ-
води и разни финални П Р О И З В О Д И К О И имаат за ос-
нова материјали од основната дејност на Фабри-
ката и експлоатација на лискуновата руда. 

Директор на Фабриката е Георгиевски Димче. 
Фабриката е основана со присоединувањето на 

Фабриката за електроизолаииони материјали .11 
Октомври" — Прилеп, со одлуката бр. 27/71 од 2 
П. 1971 година на работничкиот совет на „Енерго-
инвегуг" — Сарајево'. 

Фабриката ќе Ја потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието, „Енергоинвест" — 
Сарај ево 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 144/71. (992) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека ро регистарот на стопанските организации, на 
13. IV. 1971 година, рег. бр. 4/57, книга П е запи-
шана под фирма: Дрвно-индустриски комбинат 
„Црн Бор" — Прилеп — Самостојна организација 
за трговија — Прилеп, ул. „Маршал Тито" бб. 
Предмет на работењето на самостојната организа-
ција е промет на го лемо и ма до на ,јаглен и ја-
глени деривати — гранка 112, нафта и нафтени 
деривати —- гранка 113, производи на црна мета-
лургија — гранка 114. производи на обоената мета-
лургија — гранка 115, производи од неметали — 
гранка 116, метална индустрија — гранка 117, про-
изводи од електроиндустријата —- гранка 119. про-
изводи на хемиската индустрија —- гранка 120, гра-
дежни материјали — гранка 121, производи од 
експлоатација на шума — гранка 313, производи 
од дрвна, индустрија — гранка 122, производи на 
кожната индустрија — гранка 123, производи на 
текстилната индустрргја — гранка 124, производи 

од кожната индустрија и чевли — гранка 125, про-
изводи од гума — гранка 126, прехранбени произ-
води — гранка 127, како и производи на тутунската 
индустрија — гранка 129. 

Директор на самостојната организација е Цве-
тан Шереметковски. 

Самостојната организација е настаната со при-
соединување на Трговското претпријатие „Народен 
магазин" — Прилеп, со одлуката на работничкиот 
совет на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор" 
Прилеп од 10. П. 1971 година. 

Самостојната организација ќе ја потпишуваат 
Цветан Шереметковски и Бранко ѓорѓиоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 168/71. (993) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. IV. 1971 година, рег. бр. 68/55, книга Ц е запи-
шана под фирма: Работна единица „Слога", село 
Мажучиште — Самостојна организација на здру-
жен труд со својство на правно лице, на Тутуно-
виот комбинат — Прилеп. Предмет на работењето 
на работната организација е производство на ту-
тунски расад, тутун и кооперирање во примарното 
производство. 

Раководител на работната единица е Крсте Би-
носки. 

Работната единица е основана од Земјоделска-
та задруга „Слога", село Мажучишта — која се 
присоедини кон Тутуновиот комбинат — Прилеп, 
со одлуката бр. 02-8887/1 од 9. XI. 9170 година на 
работничкиот совет. 

Работната организација ќе ја потпишуваат 
Крсте Биноски и ѓорѓи' Самароски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 246/71. (994) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. IV. 1971 година, рег. бр. 68/55, книга П е запи-
шана под фирма: Работна ед,иница за производ-
ство на тутун — Само-стојна организација на здру-
жен труд со својство на правно лице — Прилеп на 
Тутуновиот комбинат — Прилеп. Предмет на рабо-
тењето на работната единица е производство на 
тутунски расад, тутун и кооперирање во примар-
ното производство1. 

Раководитед на работната единица е Сачмаро-
ски Горѓи. 

Работната единица е основана со присоедину-
вањето на Организационата единица во состав за 

производство и обработка на тутун „Борка Ле-
вата" — Прилеп кон Тутуновиот комбинат —- При-
леп, а врз основа на спогодбата бр. 02-2485/2 ед 
31. Ш. 1970 година. 

Работната единица ќе ја потпишува Сачмаро-
еки ѓорѓи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 252/71. (995) 

Окружниот стопански СУД ВО Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. IV. 1971 година, "пег. бр 6/71. книга П е запи-
шана под фирма: Продавница број 25 во Ресен, 
V̂ т. „Јосиф Јосифовски" бр. 8 на Медната кон-
фекција ..Астибо — Македонка" — Штип. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
текстил, кратка и плетена стока и конфекција 

Раководител на продавницата е Цепенковска 
Врскре. 

Продавницата е основана од Мрдната конфек-
ција „Астибо Македонка", со одлуката бр. 155/УО 
од 3. Ш. 1971 година на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 206/71. (996) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. IV. 1971 година, рег. бр. 7/71, книга П е запиша-
на под фирма: Овоштарска задруга — Ресен. Пред-
мет на работењето на задругата е: 

— организирање на овоштарско производство 
во кооперација со индивидуални производители, 
во прв ред членови на задругата, како и други про-
изводители, како и на површини отстапени на за-
другата заради организирање на производство со 
договор; 

— организирање производни и други услуги, 
во прв ред на членовите на задругата и останатите 
индивидуални производители. Вршењето на услу-
гите ќе се обавува со орудија и машини сопстве-
ност на задругата и позајмени или отстапени од 
страна на задругарите и другите производители врз 
основа на посебен договор; 

— снабдување со сите видови средства за за-
штита, ѓубрива, саден материјал и други репро-
материјали, во прв ред на членовите на задругата 
и другите производители; 

— организирање промет со земјоделски произ-
водители за потребите на задругарите во прв ред, 
како и организација на пласманот на пазарните 
одвишоци, како на задругарите, така и на- остана-
тите производители, кои не се во состојба тоа сами 
да го чинат, обезбедувајќи им најповолни услови, 
со тоа што од постигнатата поголема разлика над 
направените трошоци извесен дел се повраќа на-
зад во вид на ристорно. Претсметката се врши на 
крајот на секоја година по финансиската пре-
сметка ; 

— организирање на штедно-кредитна служба со 
средства внесени од задругарите и другите произ-
водители со кои задругата има коперативни од-
носи со цел средствата да се користат за рабо-
та на задругата. 

Задругата е основана од група земјоделски про-
изводители и тоа: Цуцевски Симе, Ташевски Лам-
бо, Ивановски Кице, Богоевски 'Александар, Пе-
ченковски Гога, Туџаровски Славе, Пупалевски Лам-
бе, Илиевски Миле, Божиновски Дорче, Тутковски 
Лазе, Јоновски Боре, Манчевски Кице, Гештаков-
ски Наумче, Гештаковски Крсте, Ристанчевски 
Александар, Гештаковски Димитар, Пецалевски 
Христо, Сабанинов Шабан, Папагошев Славе, Па-
уновски Петар, Долевски Тодор, Крстевски Сандре, 
Пазарџиевски Ефтим, Апостоловски Живко, Та-
невски Драган, Јовановски Круме, Кочовски Став-
руш, Боримечковски Кире, Крстановски Никола, 
Цветковски Вангел, Цветковски Наце, Јовановски 
Никола, Миете Ќамил, Павловски Борче, Заманчев 
Коста, Волкановски Стефо, Кранлиевски Назмија, 
Кранлиевски Демка, Баричауш Назми, Ангелевски 
Живко, Павловски Миле, Божиновски Ефтим, Јо-
сифовски Томе, Карапалески Кире, Доловски Пе-
цо, Тановски Киме, Чавдаровски Кире, Теговски 
Петар, Цуцевски Љубен, Кочковски Златан, Костан-
дина Србинова, со одлуката на основачкото собра-
ние на задругата од 10. IV/. 1971 година. 

Задругата ќе ја потпишува Гога Печенковски, в. 
д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 244/71. (998) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. IV. 1971 година, рег. бр. 1/62, книга I е запиша-
на под фирма: Посебна економска единица „Прес-
панско Езеро" — Ресен, на Трговското претпри-
јатие „Нова трговија" —- Битола. Предмет на ра-
ботењето на посебната економска единица е тргов-
ска дејност за промет на големо и мало со сите 
трговски стоки, индустриски стоки, земјоделски 
производи, таксени марки, и обрасци, сервисна 
служба за поправка на електрични уреди, обаву-
вање на малограничен промет — увоз и извоз со 
Грција и Албанија со стоките за кои постои реги-
страција, вршење на превоз на стоки и на други 

лица со своите моторни возила, промет и продажба 
со' оружје и муниција, 

Раководител на економската единица е Круме 
Таневски. 

Економската единица е основана со присоеди-
нување на претпријатието „Преспанско Езеро" -
Ресен, со одлука бр. 02-48 од 15. I. 1971 година, на 
работничкиот совет на Трговското претпријатие 
„Нова трговија" — Битола. 

Економската единица ќе ја потпишува Крум 
Таневски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 203/71. (997) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. IV. 1971 година, рег. бр. 5/71, книга П е запи-
шано во Струга, Предмет на работењето на прет-
пријатието е продажба на мало: на електро-мате-
ријали и опрема за домаќинството, сервис за радио 
и телевизија, шпорети и фрижидери и електро-
изолации. 

Директор на претпријатието е Димовски Цеље. 
Претпријатието е основано од Месната заедни-

ца Таш-Моруништа, со одлуката бр. 6/4-1 од 3. IV. 
1971 година. 

Претпријатието ќе го потпишува Димовски Це-
ље, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 242/71. (999) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. IV. 1971 година, рег. бр. 24/55, книга ГИ е запи-
шана под фирма: Продавница во Струга, ул. „15 
Корпус" бр. 2, на Трговско претпријатие „Струшка 
трговија" — Струга. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба, на мало, на сите видо-
ви индустриски стоки и производи од регистрира-
ната дејност на матичното претпријатие. 

Раководител на продавницата е Чакаревиќ 
Васил. 

Прродавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Струшка трговија" — Струга, со одлу-
ката бр. 02-640/4 од 19. Ш. 1971 година на работ-
ничкиот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 253/71. (1000) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 373, страна 401, книга П е запишана под 
фирма: Београдска конфекција „Беко" — Београд 
- Организација на здружен труд без СВОЈСТВО на 
правно лице — Продавница во Гостивар, ул. „ЈНА" 
бр. 68. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на сопствени производи и производи ка-
ко дополнение на асортиманот. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Белградската конфекција „Беко" —- Белград, 
со одлуката бр. 2566 од 29. Ш. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Гајдаџиев Мите 
Томо. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува раководителот Гајдаџиев Мите Томо 
или лице овластено од директорот на работната 
организација, во границите на овластувањето. 

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

бр. 750/68 од 26. IX. 1970 година. (1028) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, -
рег. бр. 267, страна 678, книга VI е запишана под 
фирма: „Аутомакедонија" увоз-извоз — Скопје — 
Самостојна организација на здружен труд за ре-
монт, сервис и промет „Аутотурист" — Скопје со 
својство на правно лице — Продавница број 1 во 
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Скопје, ул. „Првомајска" бр. 21. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на резервни 
делови на големо и мало — автоделови, мазива и 
друг потрошен материјал. 

Раководител на продавницата е Николовски 
Момчило. 

Прод,авницата е основана од самостојната орга-
низација на здружен труд за ремонт, сервис и про-
мет „Аутотурист" — Скопје со својство на правно 
лице, со одлуката бр. 782 од 9. П. 1970 година на 
работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичната самостојна организација на 
здружен труд за ремонт, сервис и промет „Ауто-
турист" — Скопје, со својство на правно лице. 

Од Окружниот стопа,нски суд во Скопје, Фи. 
,бр. 181 од 11. V. 1971 година. (1029) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1431, страна 630, книга VI е запишано след-
ното: „Градинар лозар" — експорт импорт — Скоп-
је — Организација на здружен труд без својство 
на правно лице — со посебна жиро сметка — Сто-
вариште — Гевгелија, ул. „Железничка" бб. Пред-
мет на работењето на стовариштето е промет на го-
лемо и мало со следните групи производи и тоа: 

а) откуп на: овошје и зеленчук, преработки од 
овошје и зеленчук, жива стока, месо и месни 
производи, семиња и садни производи, живина, 
пердуви, јајца, дивеч, млеко и млечни производи, 
индустриски култури, сточна храна, житарици и 
амбалажа; 

б) продажба на овошје и зеленчук, преработки 
и полупреработки од овошје и зеленчук, жива 
стока, месо и месни производи, градежен матери-
јал, моторни возила, индустриско-прехранбени ар-
тикли, житарици, делови за моторни возила, ту-
тунови производи, текстил, кожа, гумени произ-
води, огревен материјал, метални производи, стак-
ло, керамика, порцелан, електротехнички мате-
ријал, хемиски производи од пластична маса, хар-
тија, производи од дрво, течни горива и мазива, 
семиња и садни производи, јужно овошје, алко-
холни и безалкохолни пијалоци, живина, пердуви, 
јајца и дивеч, млеко и млечни производи, инду-
стриски култури и опрема, вештачки ѓубрива, за-
штитни средства, сточна храна, репроматеријали, 
колонијални стоки и амбалажа. 

Раководител на стовариштео е Филип Тошев. 
Стовариштето е основано од „Градинар лоза" — 

експорт-импорт — Скопје, со одлуката на работ-
ничкиот совет од 26. III. 1971 година. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Филип Тошев, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 371 од 18. V. 1971 година. (1045) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1247, страна 497, книга VI е запишана под 
фирма: „Дунав" — Трговско претпријатие на го-
лемо и мало и посредување — Скопје — Органи-
зација на здружен ттруд без својство на правно 
лице — Продавница во Гостивар, ул. „Борис Кид-
рич" бр. 67. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на бои, лакови и електрични ма-
теријали. 

Продавницата е основана од Советот на работ-
ната заедница на Трговското претпријатие „Ду-
нав" — Скопје, со одлуката бр. 67 од 15. X. 1968 
година, од одржаната седница на 14. X. 1968 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Селими Назми 
Мерсел. 

Продавницава во Гостивар ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријаттие, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот сопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 248/69 од 14. V. 1971 година. (1046) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 107, страна 275, книга II е запишана под 
фирма: „Ангросервис" — трговско претпријатие 
на големо и мало — Куманово — Продавница број 
11 во Куманово, ул. „Тоде Мендол" бб. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на де-
л и к а т е с и стоки како и сите видови колонијални 
стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Ангросервис" — Куманово, со одлуката 
бр. 02-322/3 од 14. II. 1970 година од одржаната 
седница на 14. II. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Љомов Горѓи. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 366/70 од 21. V. 1971 година. (1047) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 213, страна 206, книга VI е запишана под 
фирма: „Тутун" — трговско претпријатие за про-
мет со цигари, кибрит и вредносници на големо и 
мало — Скопје — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Продавница — 
трафика број 6 во Кичево. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на производи, од ту-
тун и други ситни производи за широка потро-
шувачка. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Тутун" — Трговско претпријатие — Скоп-
је, со одлуката од одржаната седница на 5. IX. 
1969 година. 

Раководител на продавницата е Таневски Жив-
ко Мате. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 1 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 629/69 од 13. IV. 1971 година. (1048) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
пег. бр. 205, страна 685. книга VI е запишана под 
фирма: „Инпрес" —. Трговско претпријатие за про-
мет со индустриски и прехранбени стоки — Скоп-
је — Организација на здружен труд без својство 
на правно лице — Продавница број 5 во Скопје, 
населба Бутел I, ул. „Никола Вапцаров" бр. 26. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на месо. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Инпрес" — ТРГОВСКО претпријатие — Скоп-
је, со одлуката бр. 02/2796 од 2. IV. 1969 година, од 
одржаната седница на 31. III. 1969 година. 

Раководител па продавницата е Бошевски 
Најдо. 

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

Од Окружнот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1085/69 од 12. IV. 1971 година. (1049) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 787, страна 627, книга VI е запишана под 
фирма: Угостителско претпријатие „Метропол" — 
Скопје — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Ќебапчилница во Скопје, 
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ул. „Партизанска" бб. Предмет на работењето на 
кебапчилницата е вршење угостителски услуги а 
во рамките на дејноста на претпријатието. 

Кебапчилницата е основана од работничкиот 
совет на Угостителското претпријатие „Метропол" 
- Скопје, со одлуката бр. 02-706 од 14. III. 1970 
година, од одржаната седница на 22. VIII. 1969 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Бундовски 
Јане. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 215/70 од 12. V. 1971 година. (1050) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 787. страна 627, книга VI е запишана под 
фирма: „Метропол" — угостителско претпријатие 
- Скопје — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Продавница во Скопје, 
ул. „Иво Рибар-Лола" бр. 11. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на прехранбени 
артикли од сопствени производи, алкохолни пија-
лоци, чоколада и вафли. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Угостителското претпријатие „Метропол" — 
Скопје, со одлуката бр. 02-793 од 20. III. 1970 го-
дина, од одржаната седница на 10. И. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Павловски 
Борис. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 232/70 од 12. V. 1971 година. (1051) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 685, книга VI е запишана под 
фирма: „Инпрес" — трговско претпријатие за про-
мет со индустриски и прехранбени стоки — Скоп-
је — Организација на здружен труд без својство 
на правно лице — Продавница број 43 во Скопје, 
ул. „Цветан Димов" бб. Предмет на работењето на 
продавкицата е продажба на прехранбени и ко-
лонијални стоки. 

Продавнцата е основана од работничкиот совет 
на „Инпрес" — трговско претпријатие — Скопје, 
со одлуката од одржаната седница на 15. V. 1967 
година. 

Раководител на продавницата е Николовски 
Ѓорѓи. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 121/70 од 12. V. 1971 година. (1052) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 259, страна 553, книга VI е запишан под 
фирма: Угостителска работна организација „Мер-
кез" — Скопје —- Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Ресторан со пре-
ноќиште во Скопје, ул. „108" бр. 9. Предмет на ра-
ботењето на ресторанот е вршење угостителски 
услуги со храна и пијалоци и сместување за 
спиење. 

Ресторанот е основан од работничкиот совет 
на Угостителската работна организација „Меркез" 
— Скопје, со одлуката бр. 02-335 од 9. IV. 1970 го-
дина. од одржаната седница на 9. IV. 1970 година. 

Раководител на ресторанот е Александар Ѓозев. 
Ресторанот со преноќиштето во Скопје, ул. 

„108" бр. 9 ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 457/70 од 14. V, 1971 година. (1053) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 259, страна" 553, книга VI е запишан под 
фирма Угостителска работна организација „Мер-
кез" — Скопје — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Ресторан со прено-
ќиште „Пастрмка" во село Мирковци, Скопско. 
Предмет на работењето на ресторанот е вршење 
на угостителски услуги — сместување за ноќева-
ње — спиење. 

Ресторанот е основан од работничкиот совет 
на Угостителската работна организација „Меркез" 
— Скопје, со одлуката од одржаната седница на 
9. IV. 1970 година. 

Раководител на ресторанот е Рашид Аџија. 
Ресторанот со преноќиште ќе го потпишува, 

задолжува и раздолжува матичното претпријатие, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 458/70 од 14. V. 1971 година. (1054) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатието и дуќаните, 
рег. бр. 259, страна 682, книга VI е запишан под 
фирма: „Меркез" — угостителска работна орга-
низација — Скопје —- Организација на здружен 
труд без својство на правно лице — киоск во 
Скопје, ул. „464" бб. Предмет на работењето на 
киоскот е продажба на производи на скара — ке-
бапчиња, плескавци и др. 

Киоскот е основан од работничкиот совет на 
,.Меркез" угостителска работна организација — 
Скопје, со одлуката бр. 02-264 од 19. III. 1970 го-
дина, од одржаната седница од 19. III. 1970 година. 

Раководител на киоскот е Шабанов Ферат. 
Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 556/70 од 12, V. 1971 година. (1055) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 259, страна 682, книга VI е запишано под, 
фирма: Угостителска работна организација „Мер-
кез" — Скопје — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Бифе број 11 во 
'Скопје, населба „Сингелиќ". Предмет на работе-
њето на бифето е продажба на сите видови јаде-
ња со печење на скара: кебапчиња, плескавица 
кременадли, колбаси и др. како и со продажба на 
сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Угостителската работна организација „Меркез" — 
Скопје, со одлуката бр. 03-944 од 25. IX. 1969 година, 
од одржаната седница на 7. III. 1969 година. 

Раководител на бифето е Саве Блажевски. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 989/69 од 20. V. 1971 година. (1056) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1446, страна 680, книга VI е запишана под 
Фирма: Пољопривредни комбинат „Београд“ — 
Београд — Падинска скела — Организација на 
здружен труд без својство на правно лице, без 
сопствена жиро-сметка — Деловница за продажба 
— Скопје, ул. „11 Октомври" бр. 125. Предмет на 
работењето на деловницата е ускладиштување и 
промет со прехранбени производи и месни прера-
ботки. конзервирана стока, конзервирани готови 
и полуготови јадења, заклана живина и јајца, 
овошје и зеленчук, јужно овошје, производи на 
база на какао и шеќер, жита и мелнички прера-
ботки, флаширани алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, деликатесни производи, разни предмети за 
куќни потреби, концентрати на сточна храна, про-
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мет со останатата стока — производи на Комбина-
тот според регистрацијата во ОСС — Београд, Фи. 
бр. 1389/69 — само во транзит. 

В. д. директор на деловницата е Јаневски 
Андро. 

Деловницата е основана од Пољопривредниот 
комбинат „Београд" - Београд — Падинска скела, 
со одлуката на работничкиот совет од 27. XI. 1970 
година. 

Деловницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичниот комбинат, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 37 од 18. V. 1971 година. (1057) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во реистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1447, страна 692, книга VI е запишана под 
фирма: Шумско-индустриски комбинат ,,,Горни 
Ибар" — Рожај — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Стовариште во 
Скопје, ул. „Момин поток". Предмет на работењето 
на стовариштето е продажба на мало и големо на 
сопствени производи, како и дополна на асорти-
манот од областа на градежништвото. 

Стовариштето е основано од работничкиот со-
вет на Шумско-индустрискиот комбинат „Горни 
Ибар", Рожај, со одлуката бр. 02-4-13748 од 13. И. 
1970 година, од одржаната седница на 8. XI. 1969 
година. 

Раководител на стовариштето е Кожуваров 
Димитрије. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Комбинатот, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 671/70 од 24. V. 1971 година. (1058) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијава и дуќаните, 
рег. бр. 1448,, страна 694, книга VI е запишана под 
фирма: Дрвно-индустриски комбинат „Црн Бор" — 
Прилеп — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Продавница за наме-
штај во Скопје, ул. „11 Октомври" бб. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на на-
мештај. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор" 
—- Прилеп, со одлуката бр. 784 од 21. VI. 1970 го-
дина, од одржаната седница на 21. XI. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Владо Јорда-
новски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 133/70 од 21. V. 1971 година, (1059) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 152, страна 259, книга III е запишана под 
фирма: Угостителско претпријатие „Интернацио-
нал" — Титов Велес — Организација на здружен 
труд без својство на правно лице — Продавница 
„Деликатес централ" — Титов Велес, ул. „Маршал 
Тито". Предмет на работењето на продавницата е 
промет на мало со деликатесни производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Угостителското претпријатие „Интернацио-
нал" — Титов Велес, со одлуката од одржаната 
седница на 21. VI. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Миовска Дра-
гица. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 642/70 од 4. V. 1971 година. (1060) 

Окружниот стопат.хл суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на пр,етпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 375, страна 413, л нига II е запишана под 
фирма: „Спорт" — комбинат за производство и 
продажба на спортска и туристичка опрема ек-
спорт импорт — Белград — Организација на здру-
жен труд без својство на правно лице — Продав-
ница број 53 во Тетово, ул. „Страшо Пинџур" бр. 
50. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на ловечки прибор, оружје и муниција. 

Продавницата е основана од управниот одбор 
на „Спорт" — комбинат за производство и про-
дажба на спортска и туристичка опрема експорт 
импорт — Белград, со одлуката бр. 2447 од 30. VI. 
1969 година, од одржаната седница на 30. VI. 1969 
година. 

Раководител на продавницата е Несторовски 
Стаме. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1139/69 од 20. V. 1971 година. (1061) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 563, страна 321, книга III е запишана под 
фирма: Претпријатие за изработка на одела и" руб-
ље — конфекција „Свобода" — Димитровград — 
Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница во Гевгелија, ул. „Гев-
гелиски партизански одред" бб. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на конфек-
циска стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Свобода" — Димитровград, 
со одлуката бр. 02-2780 од 20. X. 1969 година, од 
одржаната седница на 6. II. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Шутев Илија. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува Шутев Илија, раководител, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 970/69 од 25. V. 1971. (1093) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 84, страна 503, книга I е запишана под 
фирма: Претпријатие за изработка на одела и 
рубље - конфекција „Свобода" — Димитровград 
- Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница во Дебар. Предмет на 
работењето на продавницата е промет со конфек-
циски стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Свобода" — Димитровград, 
со одлуката од одржаната седница на 6. II. 1969 
година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Чилку Имер, раководител во грани-
ците на овластувањето. 

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

бр. 967/69 од 25. V. 1971 одана. (1094) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 85, страна 507, книга I е запишана под 
фирма: Претпријатие за изработка на одела и руб-
ље — конфекција „Слобода" — Димитровград — 
Организација на здружен труд без својство на прав-
но лице — Продавница во Македонски Брод. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
конфекциска стока. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Свобода" — Димитровград, со одлуката на работ-
ничкиот совет од одржаната седница на 6. II. 1969 
година, 
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Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Стојановски Нане, раководител, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 969/69 од 25. V. 1971 година. (1095) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1449, страна 696, книга VI. е запишана под 
фирма: Претпријатие за изработка на одела и руб-
ље - конфекција „Свобода" —1 Димитровград — 
Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница во Скопје, ул. „Стив 
Наумов" бр. 147. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба, на конфекциска стока, три-
котажа и кратка стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Свобода" — Димитровград, 
со одлуката бр. 02-2780 од 29. X. 1969 година, од 
одржаната седница на 6. И. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Стојановски 
Стојан. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Стојановски Стојан, во границите на 
овластувањето. 

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

бр 968/69 од 26. V. 1971 година (1096) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1450, страна 698, книга VI е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Илинден" — Виница — Организација на здружен 
труд без својство на правно лице — Претставни-
штво во Скопје, ул. „Крсте Мисирков" бр. 22. 
Предмет на работењето на претставништвото е 
склучување на договори за купување и продажба 
на стока која влегува во предметот на работа на 
матичното претпријатие во негово име и за негова 
сметка. 

Раководител на претставништвото е Благој Ата-
насов^ 

Претставништвото е основано од Трговското 
претпријатие на големо и мало „Илинден" — Ви-
ница, со одлуката бр. 01-669 од 23. XII. 1970 го-
дина на работничкиот совет. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува матичното претпријатие, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 5 од 28. V. 1971 година. (1098) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 323, страна 417, книга И е запишана под 
фирма: „Горни Полог" —- претпријатие за промет, 
снабдување и ускладиштување и индустриска кла-
ница со ладилник —- Гостивар —' Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — Про-
давница број 5 во населбата „Шуто Оризари" — 
Скопје (пазар). Предмет на работењето на продав-
ницата е врши продажба на сите видови на месо 
и месни производи, живина, риба и конзерви од 
риба. маст од домашни животни, млечни производи 
и друго. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет, со одлуката бр. 0201-167 од 25. V. 1970 година, 
од одржаната седница на 23. V. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Муареми Али-
нафи. 

Продавницата број 5 во населбата „Шуто Ори-
зари" — Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 723/70 од 12. V. 1971 година. (1099) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 68, страна 323, книга VI е запишано под 
фирма: „Радио Бран" — претпријатие за електро-
ника и електромеханика и трговија на големо и 
мало со мешана стока — Скопје — Организација 
на здружен труд без својство на правно лице — 
Консигнационо складиште во состав на продавни-
цата, ул. „27 Март" — Скопје. Предмет на работе-
њето на- складиштен е промет на стоки од кон-
сигнација за девизни средства и тоа: сите видови 
електро и електро"акустични апарати, како и на 
сите додатни и резервни делови на означените апа-
рати за широка потрошувачка. 

Раководител на складиштен е Спасовски Ста-
нојко. 

Складиштето е основано од Претпријатието за 
електроника и електромеханика и трговија на го-
лемо и мало со мешана стока „Радио Бран" — 
Скопје, со одлуката на работнчкиот совет од 15. 
И. 1971 година,. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 442 од 31. V. 1971 година. (1100) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 351, страна 1147, книга I е запишано под 
фирма: Производно задружно трговско претпри-
јатие „Илинден" с. Стојаково, Гевгелиско —- Орга-
низација на здружен труд, без својство на правно 
лице — Претставништво — Титов Велес, ул. „Ва-
сил Левски" бр. 1-а. Предмет на работењево на 
претставништвото е склучување договори за про-
дажба на земјоделски производи со кои располага 
претпријатието; да го снабдува претпријатието со 
сите земјоделски стоки; живина и јајца, крупна 
и ситна стока; алкохолни и безалкохолни пија-
лоци, индустриска стока, прехранбени и колони-
јални стоки, а по налог на претпријатието да ис-
порачува стока на други претпријатија транзитно, 
со која претпријатието претходно има заклучено 
договор. 

Раководител на претставништвото е Љубе 
Мешков. 

Претставништвото е основано од Производното 
задружно трговско претпријатие „Илинден" — с. 
Стојаково, Гевгелиско, со одлуката бр. 01-1834 од 
26. IX. 1970 година на работничкиот совет. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Мешков Љубе, во границите на ов-
ластувањето. 

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

бр. 767/70 од 28. V. 1971 година. (1101) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег, бр. 163, страна 427, книга I е запишана под 
фирма: „Превалец" —- работна организација за 
производство на вар, камен и цера — Титов Ве-
лес — Продавница број 3 во Титов Велес, ул. „Ја-
не Сандански" бр. 51. Предмет на работењето на 
продавницата е промет на мало со вар. 

Продавницата е основана од присилниот управ-
ник, со одлуката бр. 02-805 од 8. IV. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Лазо Миланов 
Димов. 

Продавницата број 3 во Титов Велес ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 630/70 од 24. V. 1971 година. (1102) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 299, страна 303, книга И е запишан под 
фирма: „Нов живот" — угостителско претпријатие 
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— Тетово — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Млечен ресторан во 
Тетово, ул. „Борис Кидрич" бб. Предмет на рабо-
тењето на ресторанот е служење на печива, млеч-
ни производи, сите видови освежителни пијалоци и 
пиво со употреба на скара, а не се дозволува то-
чење на жестоки алкохолни пијалоци. 

Ресторанот е основан од работничкиот совет 
на „Нов живот" — угостителско претпријатие — 
Тетово, со одлуката од одржаната седница на 6. 
V. 1970 годна. 

Раководител на ресторанот е Анушевски 
Живко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 681/70 од 27. V. 1971 година. (1105) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 369, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско угостителско претпријатие на го-
лемо и мало „Снежана" —- Ѓорче Петров — Само-
стојна организација на здружен труд со својство 
на правно лице — Филијала — Ѓорче Петров, ул. 
„Маршал Тито" бр. 26, со своја жиро-сметка. Пред-
мет на работењето на филијалата е: производство 
на слаткарски производи, бели печива, бурек и 
леб; вршење на угостителски услуги преку след-
ните угостителски објекти отстапени од матичното 
претпријатие: 

а) Бифе на кривината на реката „Треска" — 
Скопје. 

б) Ресторанот во населбата Радуша, 
в) Млечниот ресторан во Куманово, ул. „На-

родна револуција" бр. 6, 
г) Угостителскиот дуќан — кафеана во Гости-

вар, ул. „Никола Парапунов" бр. 4, 
д) Ресторанот во Ѓорче Петров, ул. „Маршал 

Тито" бб., 
ѓ) Бифето ка ј манастирот Св. Богородица — 

Матка во карпата „Мечкина Дупка" — Скопје, 
ж) Слаткарницата во Ѓорче Петров, ул. „Мар-

шал Тито" бр. 26. 
Филијалата е основана од Трговското угости-

телско претпријатие на големо и мало „Снежана" 
- Ѓорче Петров, со одлуката на работничкиот со-
вет од 14. V. 1971 година. 

Филијалата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Аврамовски Душко, в. д. директор и Сте-
ријевски Стерјо, во границите на овластувањето. 

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

бр. 563 од 15. VI. 1971 година. (1142) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 3?3, страна 417, книга И е запишана под 
фирма: „Горни Полог" —- претпријатие за промет, 
снабдување и ускладиштување и индустриска кла-
ница со ладилник —- Гостивар —- Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — Про-
давница за овошје и зеленчук „Јагода" — Гости-
вар, ул. „ЈНА" бб Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на земјоделски производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Горни Полог" — претпријатие за промет,' 
снабдување и ускладиштување и индустриска кла-
ница со ладилник — Гостивар, со одлуката бр. 
0201-260 од 20. IX. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Незири Се-
баедињ 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 976/70 од 9. VI. 1971 година. (1143) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 96, страна 301, книга И е запишана под 
фирма: Трговско мешовито претпријатие „Кораб" 
- Гостивар - Продавница за самопослужување 
„Илинден" во Гостивар, ул. „Борис Кидрич". Пред-
мет на работењето на продавницата е промет со 
прехранбени артикли и предмети за куќни потре-
би, месо и преработки од месо, стакло, порцелан 
и емајлирани стоки, млеко, млечни производи, леб 
и печиво, зеленчук, овошје и преработки од овош-
је, галантериски и базарски стоки и играчки, пар-
фимериски и козметички стоки, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит 
и прибор. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското мешовито претпријатие „Кораб" 
— Гостивар, со одлуката од одржаната седница на 
24. X. 1960 година. 

Раководител на продавницата е Бошкоски 
Здравко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 164 од 9. XII. 1969 година. (1144) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 241, книга II е запишана под 
фирма: „Куманово" —- земјоделски комбинат — 
Куманово — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Продавница број 30 во 
Куманово, ул. „Тоде Мендол" бб. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на инду-
стриско-прехранбени производи, млеко и млечни 
производи, овошје и зеленчук. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделскиот комбинат „Куманово" — Ку-
маново, со одлуката бр. 02-1493/1 од 20. III. 1970 
година, од одржаната седница на 19. III. 1970 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Јовановски 
Трифунов Станимир. 

Продавницата број 30 во Куманово ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 800/70 од 8. VI. 1971 година. (1146) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8. I. 1971 година, рег. бр. 58/55, книга III е за-
пишано следното: Занаетчиското дрводелско прет-
пријатие „7 Ноември" — Охрид се присоединува 
кон Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" 
— Скопје. 

Занаетчиското дрводелско претпријатие „7 Но-
ември" — Охрид престанува со својата работа и 
се брише од регистарот на стопанските организа-
ции што го води овој суд, поради присоединување 
кон претпријатието за дрвна индустрија „Треска" 
од Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на ре-
шението Фи. бр. 826 од 28. X. 1970 година, на Ок-
ружниот стопански суд — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 594/70. ^ ^ ^ ^ (309) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 22. I. 1971 година, рег. бр. 17/65, книга I е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата број 13 во Битола Булевар ,Д мај" бр. 
193, на Претпријатието за надворешна и внатреш-
на трговија „Радиоелектро" — Београд, уште со 
електротехнички материјал, резервни делови и при-
бор, радио-апарати и телевизори, магнетофони, гра-
мофони и останати акустички апарати, инсталаци-
о н и материјал, радио и ТВ делови и грамофон-
ски плочи, нафтени и плински печки. 
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Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката бр. 23863/1 од 30. VII. 1970 година, на ра-
ботничкиот совет на Претпријатието „Радиоелек-
тро" —' Београд. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 54/71. (311) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 963, страна VI е запишано следното: Се 
издвојува од Заедничката самостојна организација 
на здружен труд за заеднички служби при Здру-
женото претпријатие во самостојна организација 
на здружен труд за реекспорт и застапништво која 
ќе работи под: Здружено претпријатие „Југо-ту-
тун" — Скопје — Самостојна организација на здру-
жен труд за застапување и реекспорт, без својство 
на правно лице, со посебна жиро сметка, ул. „468" 
бр. 15а. Предмет на работењето на претпријатието 
е унапредување на надворешно-трговската разме-
на; увоз на стоки поради повторен извоз во неиз-
менета или небитно изменета состојба; купување 
на стока во странство, нејзино сместување во до-
машни царински складишта и продавање во стран-
ство во неизменета или небитно-изменета состојба; 
купување на стока во странство и нејзина непо-
средна продажба во странство; посредување во 
пласирање странска стока на други странски па-
зари; застапување на странски фирми во Југосла-
вија и во домашните фирми во странство; отвора-
ње на консигнациони складишта на неоцаринета 
стока. 

Работната организација е основана со издвоју-
вање на работната единица за застапување и ре-
експорт од заедничката самостојна организација 
на здружен труд за заеднички служби при Здру-
женото претпријатие „Југо-тутун" — Скопје, согла-
сно со одлуката бр. 03-1535 од 26. XI. 1970 год. 

Организацијата на здружен труд ќе ја потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите 
на овластувањето: Маликовски Цане, в. д. дирек-
тор, Талевски Благоја, генерален директор на „Ју-
го-тутун", Елефтерија Елефтеријаду, Милошевска 
Даница и Алексовски Краљо. 

Потписот ќе важи колективно со два потписа 
и тоа еден потписник од ред. бр. 1, 2 и 3 и еден 
потписник од реден бр. 4 и 5. 

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

бр. 29 од 11. И. 1971 год. (278) 

Оваа промена е извршена врз основа на реше-
нието бр. 196/69 од 14. IV. 1969 година, на Окруж-
ниот стопански суд во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 625/70. (313) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 21. I. 1971 година, рег. бр. 217/55, книга I е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето 
на Огнен Огненов, раководител на Стовариштето 
во Битола, на Индустријата за пиво и слад „Јоска 
Јорданоски Сандански" — Прилеп. 

Раководител на стовариштето е Огненов Ме-
тодија, раководител, кој ќе го потпишува Стова-
риштето во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 51/71. (319) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 6. I. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е за-
пишано следното: Досегашниот раководител па 
Продавницата број 34 во Охрид, на Трговското 
претпријатие „Охридски магазин" — Охрид, Керим 
Муса се менува. За раководител е поставен Ремзи 
Ајдар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 15/71. (320) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 6. I. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е за-
пишано следното: Досегашниот раководител на Про-
давницата во Охрид, на Трговското претпријатие 
„Охридски магазин" — Охрид, Никола Чорбевски 
се менува. За раководител е поставен Злате Ми-
лески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 16/71. - (321) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 6. I. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е за-
пишано следното: Досегашниот раководител на 
Продавницата брај 40, во Охрид, Вишко Таневски, 
се менува. За раководител е поставен Стефан Ни-
коловски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 17/71. (322) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8. I. 1971 година, рег. бр. 4/58, книга I е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Стовари-
штето во Битола, ул. „Маршал Тито" бр. 65 на 
Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш" — Ка-
вадарци, и гласи: Стовариште во Битола, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 65, на Агрокомбинатот „Тиквеш" — 
Кавадарци. 

За раководител на стовариштето во Битола е 
поставен Љубе Брдаров. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 624/70. (312) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 6. I. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е за-
пишано следното: Досегашниот раководител на 
Продавницата број 4 во Охрид, на Трговското 
претпријатие „Охридски магазин" од Охрид, Илјаз 
Илјаз се менува. За раководител е поставен Вик-
тор Трцовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 18/71. (323) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8. I. 1971 година, рег. бр. 5/58, книга I е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Продавни-
цата во Битола на ул. „Маршал Тито" бр. 65, на 
Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш" - Ка-
вадарци и гласи: Продавница во Битола, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 65, на Агрокомбинатот „Тиквеш" — 
Кавадарци. 

За раководител на продавницата е поставен 
Александар Димитровски. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 6. I. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е 
запишано следното: Досегашниот раководител на 
Продавницата број 34 во Охрид, на Трговското 
претпријатие „Охридски магазин" од Охрид Рем-
зи Ајдар се менува. За раководител е поставен 
Керим Муса. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 19/71. (321) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 22. I. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е 
запишано следното: Досегашниот раководител на 
Продавницата бр. 41 во Охрид, на Трговското прет-
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пријатие „Охридски магазин" — Охрид Асим Ѓу-
ладин, се менува. За раководител е поставен Бо-
рис Најдески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 52/71. (325) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 19. I. 1971 година, рег. бр. 22/61, книга И е за-
пишано: Му престанува овластувањето за потпи-
шување на Сотировски Сотир — директор на Зем-
јоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле" 
— Струга. За директор е поставен Васко Коту-
шевски. 

Се овластуваат Васо Котушевски, директор, 
Михајло Шулески, комерцијален директор и Цве-
тан Аврамовски, шеф на сметководството, да го 
потпишуваат комбинатот. Потпишувањето на ком-
бинатот важи само со еден потпис. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 47/71. (326) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 789, книга II е запишано следното: На до-
сегашниот директор на Водната заедница „Повар-
дарие" — Гевгелија, ѓорѓи Пеев му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е починат. 

За директор на истата заедница, согласно со 
одлуката бр. 832 од 27. XI. 1970 година, на работ-
ничкиот совет од одржаната седница на 27. XI. 1970 
година, се именува досегашниот технички дирек-
тор инж. Драги Тошев, кој и понатаму ќе ја пот-
пишува водната заедница заедно со новоназначе-
ниот потписник Ризов Петар, секретар на заедни-
цата и досегашниот регистриран потписник Стојан 
Ристов, шеф на сметководството. 

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

бр. 1068/70 од 18. II. 1971 година. (356) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 559, страна 273, книга III е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните од рег. бр. 451, страна 693, книга II, 
Комуналната банка Неготино на Вардар, поради 
присоединување кон Комерцијално-инвестиционата 
банка Бор. Истата прераснува во филијала под 
фирма: Комерцијално-инвестициона банка — Бор 
— Филијала — Неготино на Вардар — со својство 
на правно лице. 

Предмет на работењето на филијалата е да 
прима депозити по видување и со отказен рок; 
да собира влогови на штедење; да одобрува по-
трошувачки кредити; да води жиро-сметки на гра-
ѓаните и по овие сметки да врши платен промет 
за сметка на нивните иматели; да врши работи 
на платниот промет; да врши девизно работење; 
да обработува кредитни барања, да го пушта и да 
го контролира користењето на сите кредити, да 
врши распоред и наплата на доспеаните обврски; 
да прима на чување хартии од вредност, предмети 
од злато и други племенити метали, накит и слич-
но (непарични депозити); да води книговодствена 
евиденција; да води кадровска политика на фи-
лијалата; да се стара за правилното спроведување 
на насоките на кредитната политика одредени со 
законски прописи и одлуката на Собранието на 
банката; да ги врши сите работи околу наплату-
вањето на спорните и сомнителните побарувања 
по кредитите што таа ќе ги одобри; да обавува и 
други работи од делокругот на Банката ставени 
во надлежност на филијалата со позитивни прав-
ни прописи и одлуки на органите на управувањето. 

Филијалата ќе- ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, во границите на овластува-
њето: Спасов Петар, в. д. директор, Владимир Кур-
диќ, Ристова Софија и Ристова Верка. 

Филијалата е основана од Комерцијално-инве-
стиционата банка — Бор, со одлуката на Собра-
нието од 30. XII. 1968 година. 

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

бр. 26 и 36/69 од 13. I. 1971 година. (357) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 78, страна 449, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот потписник Рафајловски'Дам-
јан, шеф на сметководството при Претпријатието 
за промет со лекови „Реплек" — Скопје му пре-
станува правото за потпишување поради разрешу-
вање од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 920/70 од 25. I. 1971 година. (358) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 716, страна 67, книга III е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Проектантско^ 
претпријатие „План" — Скопје, Андреја Теофилов, 
в. д. директор, му престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на Проектантско^ претпријатие 
„План" — Скопје е назначен Петрушевски инже-
нер Бранислав, кој истото ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластувањето, 
со новоназначените потписници: Галиќ Радмила и 
Благородна Ташкова, сметано од 22. IX. 1970 го-
дина. 

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

бр. ^51/70 од 14. I. 1971 година. (359) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
е запишано следното: Предметот на работењето на 
Самостојната организација на здружен труд, со 
својство на правно лице „Ангропромет" — Скопје, 
на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Техноматеријал" — Београд, кој во решението, 
Фи. бр. 116/71 од 11. II. 1971 година стои продажба 
на мало на автоделови — автогранка и техничка 
стока се исправува и во- иднина ќе биде: промет 
на големо и мало на моторни возила, автоделови 
—- автогранка и техничка стока, со посредување во 
прометот и застапнички услуги во прометот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 116 од 16. И. 1971 година. (360) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 797, страна 1465, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Погонот за 
железнички автосообраќај при Железничкото 
транспортно претпријатие — Скопје, Гајдов Тодор 
му престанува правото за потпишување поради 
разрешување од должност. 

За нов потписник на Погонот за железлнички 
авто-сообраќај ЖТП — Скопје се назначува Стан-
ковски Тодор, в. д. шеф на стопанската служба 
кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува — 
Погонот, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 142 од 17. И. 1971 година. (361) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 50, страна 527, книга IV е запишано след-
ното: На досегашните потписници на „22 декем-
ври" — Претпријатие за изработка на офицерски 
и цивил ски облеки — Скопје, Тошковиќ Данило, 
директор, Симоновски Владо, заменик директор и 
Тодоровиќ Катица, шеф на сметководството им 
престанува правото за потпишување, бидејќи се 
разрешени од должност, согласно со одлуката бр. 2 
од 20. V. 1970 година, на работничкиот совет од 
одржаната седница на 20. V. 1970 година. 
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Директор на означеното претпријатие е Митро-
виќ Михаило, кој согласно со споменатата од-
лука ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
претпријатието, во границите на овластувањето за-
едно со новоназначените потписници Кутлешовска 
Милица, раководител на сметководниот сектор, 
Петрушевска Верка, раководител на општиот сек-
тор и Кулаковска Десанка, контер билансист. 

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

бр. 93 од 25. И. 1971 година. (364) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1421, страна 593, книга VI е запишано 
следното: Од составот на Органско-хемиската ин-
дустрија „Наум Наумовски-Борче" — Скопје, се 
издвојуваат работните единици Фабриката за пла-
стични маси и Фабриката ПВЦ во самостојно прет-
пријатие под име: Фабрика за пластични маси 
„Виолета" — Скопје, ул. „Првомајска" б. б , во кру-
гот на ОХИС. 

Предмет на работењето на фабриката е произ-
водство и преработка на ПВЦ (вештачки кожи, фо-
лии, гранулати и компауни, подни плочки, бра-
новидни плочки, цевки) како и промет на произ-
ведената стока. 

Фабриката е основана од Органско-хемиската 
индустрија „Наум Наумовски-Борче" — Скопје, со 
одлуката бр. 1 од 29. I. 1971 година, на работнич-
киот совет. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето инж. 
Коста Панов, в. д. директор. 

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

бр. 171 од 24. II. 1971 година. (366) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 570, книга VI е запишано след-
ното: Кон Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Скопско Поле" — Скопје се присоединува Фа-
бриката за масло „Благој Горев" од , Титов Велес, 
согласно со одлуката бр. 02-997 од 29. XII. 1969 
година, на централниот работнички совет на ЗИК 
„Скопско Поле" — Скопје, одлуката на Фабриката 
„Благој Горев" - Титов Велес од 26. XII. 1969 го-
дина, по пат на референдум. 

Со присоединувањето Фабриката ќе работи под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје, Самостојна организација на 
здружен труд, со својство на правно лице — Фа-
брика за масло „Благој Ѓорев" — Титов Велес. 

Предмет на работењето на самостојната орга-
низација е преработка на масло за јадење, тех-
нички масла, таан и сточна храна (ќоспе). 

Самостојната организација на здружен труд е 
настаната со присоединување^ на Фабриката за 
масло „Благој Ѓорев" — Титов Велес, кон Земјо-
делско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле" — 
Скопје, согласно со одлуката бр. 02-2997 од 29. XII. 
1969 година. 

Организацијата на здружен труд ќе ја потни-, 
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, Мирчев Јован, в. д. директор. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните при овој суд од рег. бр. 160, страна 417, 
книга I Фабриката за масло „Благој Ѓорев" — Ти-
тов Велес, поради присоединување кон Земјодел-
ско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле" — 
Скопје, согласно со одлуката на работничкиот со-
вет од 26. XII. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 39/70 од 18. И. 1971 година. (367) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29. X. 1970 година, страна 168, реден број 4 е 
запишано следното: На досегашните потписници 

им престанува правото да го потпишуваат Здру-
женото претпријатие „Интекс" — Скопје — Фа-
брика за позамантерија и сурови ткаенини „Мале-
шевка" од Берово: Богдан Бетински и Јордан Ни-
кифоров Муртевски. 

За нови потписници се запишани дипломира-
ниот економист Киро Павлов Крамарски како ди-
ректор, Борис Гаврилов Сивевски, шеф на сметко-
водството и Славе Кирилов Миовски, книговодител 
како овластени потписници. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 315/65 од 25. XII. 1969 го-
дина на работничкиот совет на истата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 258/70. (400) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. V. 1971 година, рег. бр. 20/71, книга I е запиша-
на под фирма: Фабрика за производство на бижу-
терија и монтажа на рачни часовници — Крушево. 
Предмет на работењето на фабриката во основа-
ње, е производство на сите видови на златна, сре-
брена и бижутерија од д,руг метал, позлатена, по-
сребрен, родирана и сл,, бижутерија, како и мон-
тажа на рачни часовници. 

Фабриката е основана од Собранието на оп-
штината Крушево, со решението бр. 06-457/1 од 23. 
IV. 1971 година. 

Фабриката ќе ја потпишува Наум Хаџи Лега, 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 263/71. (1207) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. V. 1971 година, рег. бр. 15/71, книга I е запиша-
на под фирма: Пословница во Битола, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 34, на „Прогрес" — Београд — Ту-
ристичка агенција „Центротурист" —- Београд. 
Предмет на работењето на пословницата е: 

— обавуга аквизитерски работи, продажба и 
резервација на капацитети за сместување во зем-
јата и во странство; 

— соработува со домашни и странски правни 
лица во финансирање, изградба и експлоатација 
па сите видови туристички објекти во Југославија 
и посредување меѓу домашните и странските прав-
ни лица во сите работи кои имаат за цел унапре-
дување на туристичкото стопанство во Југосла-
вија; 

— застапување на домашни туристички, сообра-
ќајни и угостителски организации; 

— туристички работи со странство; 
— обавување работи за прометот на речниот и 

поморскиот сообраќај на редовни и вонредни 
линии; 

— давање туристички и сообраќајни информа-
ции за земјата и странство; 

— продажба на сите видови исправи за же-
лезнички, автобуски, бродски и авионски превоз 
и резервација на седишта во домашниот и стран-
скиот сообраќај; 

— прифаќање, придружба и сместување на 
патници и туристи; 

— организирање на излети, кружни патувања, 
трансфер и разгледување на градовите и знаме-
нитостите, водечки служби, јахтинг, ловни и ри-
боловец туризам; 

— одржување постојани и привремени автобу-
с а линии во земјата и странство со сопствениот 
автобуски парк; 

— пружање угостителски и туристички услу-
ги во сопствени туристички населби, капацитет на 
хотелски и бунгалов тип и куќни работи; 

— организирање на конгреси, спортски приред-
би, турнири и други собири; 

—' туристичка пропаганда, уклучување, изда-
вање и растурање на сите видови рекламен мате-
ријал; 
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— давање на угостителски услуги; 
— изработка и продажба на разгледници, су-

венири и слични предмети; 
— автосервиси услуги во возниот пат; 
— разни други дополнителни работи кои се 

поврзани за службата, за што потполно и поуспеш-
но вршење на односната дејност; 

— обавување на сервисни услуги во ремонти^ 
— продажба на цигари и алкохолни пијалоци 

работилници и пристаништа; 
о^ странско потекло, стока и сувенири за девизни 
средства во сите пословници како и во сите хо-
телски објекти и туристички населби; 

— обавување на такси-служба со сопствени во-
зила и изнајмување на сопствени возила; 

— организирање пригодни патувања со при-
ватни автомобили; 

продажба на поштенски и таксени марки; 
— аир карго, 
— обавување на менувачки работи. 
Пословницата е основана од работничкиот со-

вет на „Прогрес" — претпријатие за меѓународна 
трговија и туризам — Београд од 8. П. 1971 година. 

Пословницата ќе ја потпишува Горѓи Стоја-
новски, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 249/71. (1206) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. V. 1971 година, рег. бр. 9/71, книга П е запи-
шано под фирма: Одморалиште во Охрид (Само-
стојна организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице), на Заводите „Црвена заста-
ва" — Крагујевац. Предмет на работењето на од-
моралиштето е обавување угостителска дејност — 
одморалиште. 

Одморалиштето е основано од Заводите „Црве-
на застава" — Крагуевац, со одлуките бр. 0544-
РП/ДММ од 24. IV. 19ба година и со 0544 од 10. 
IV. 1971 година на управниот одбор. 

Одморалиштето ќе го потпишува Мирослав Ди-
ниќ, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр, 256/71. (1208) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. IV. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга Ш е за-
пишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. 
„Моша Пијаде" бр. 58, на Трговското претприја-
тие „Охридски магазин" — Охрид. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е промет со текстил, 
текстилна галантерија и конфекција. 

Раководител на продавницата е Ристо Снегар. 
Продавницата е основана од Трговското прет-

пријатие „Охридски магазин" — Охрид, со одлука-
та бр. 02-740/1 од 6. IV. 1971 година на работнич-
киот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 243/71. (1209) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. V. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга Ш е за-
пишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. 
„Моша Пијаде" бр. 1, на Трговското претпријатие 
„Охридски магазин" — Охрид. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е промет со детска кон-
фекција и детски чевли. 

Раководител на продавницата е Марица Стре-
зова. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Охридски магазин" — Охрид, со одлу-
ката бр. 02-918 од 28. IV. 1971 година на работ-
ничкиот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 265/71. (1210) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. V. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга Ш е за-
пишана под фирма: Продавница во село Лескоец, 
Ресен, на Трговското претпријатие „Охридски 
магазин" — Охрид. Предмет на работењето на про-
давницата е промет со индустриски, прехранбени и 
непрехранбени стоки, селскостопански производи, 
како и стоки за домашни потреби. 

Раководител на продавницата е Стојан Гру-
јоски. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Охридски магазин" — Охрид, со одлу-
ката бр. 02-2869/5 од 25. XI. 1970 година на работ-
ничкиот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 267/71. (1211) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14. V. 1971 година, рег. бр. 24/62, книга I е запи-
шана под фирма: „Битолатекс" — Продавница број 
6 во Ресен, ул. „11 Октомври"' бр. 30, на Здру-
жената текстилна индустрија „Битолатекс — Пели-
стер" — Битола — Предилница „Битолатекс" — 
Битола. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на текстил, текстилни производи. трико-
тажни производи и плетачки машини. 

Раководител на продавницата е Боне Миле 
Јовчевски. 

Продавницата е основана од Здружената тек-
стилна индустрија „Битолатекс-Пелистер" — Би-
тола — Предилница „Битолатекс" — Битола, со од-
луката бр. 1230/5 од 12. IV. 1970 година на работ-
ничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го' потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 269/71. (1212) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 440, страна 23, книга Ш е запишано след-
ното: Дејноста на Шумско-индустрискиот комбинат 
„Страшо Пинџур" — Кавадарци, согласно со одлу-
ката бр. 0201-2889 од 24. IV. 1970 година на работ-
ничкиот совет на Комбинатот, од одржаната седни-
ца на 14. Ш. 1970 година се проширува и со про-
дажба на градежен материјал, водоводни и ка-
нализациони материјали. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 340 од 29. IX. 1970 година. (1801) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 959, страна 443, книга VI е запишано след-
ното: Фирмата на Откупната станица за откуп на 
лековити растенија и земјоделски производи „Ал-
калоид Билка" во Кичево, согласно со одлуката на 
работничкиот совет на „Алкалоид" — Скопје, од 
одржаната седница на 1. VII. 1968 година, се ме-
нува и гласи: Откупна станица за откуп на ле-
ковити растенија и земјоделски производи „Ал-
калоид" — Кичево'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 858/68 од 9. X. 1970 година. (1796) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 959, страна 443, книга VI е запишано след-
ното: Фирмата на Откупната станица за откуп на 
лековити растенија „Билка" — Кичево, согласно со 
одлуката' на работничкиот совет на „Алкалоид 
билка" — индустрија за фармацевтски и хемиски 
производи и промет со лековити билки — Скопје 
од одржаната седница на ден 24. VI. 1967 година во 
иднина се менува и гласи: Откупна станица за ле-
ковити растенија и земјоделски производи, овошје 
и зеленчук „Алкалоид-билка" — Кичево. 

Исто така се проширува и дејноста на откуп-
ната станица и со откуп на земјоделски произ-
води, овошје и зеленчук. 

Досегашниот раководител на споменатата от-
купна станица Стефановски Мартинов Владо е раз-" 
решен од должност и за нов раководител е назна-
чен Вељановски Мирко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1158/67 од 9. X. 1970 година. (1795) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 959, страна 407, книга VI е запишано след-
ното:^ Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Откупната станица за откуп на леко-
вити растенија и земјоделски производи „Алкало-
ид" — Кратово, согласно со одлуката бр. 03-5385 
од 18. ХП. 1968 година на работничкиот совет, од 
одржаната седница на 1. X. 1968 година на „Ал-
калоид" - индустрија за фармацевтско-хемиски 
производи и лековити растенија — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1263/68 од 6. X. 1970 година. (1792) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 959, страна 195, книга VI е запишано след-
ното: Фирмата на Откупната станица за откуп на 
лековити растенија и земјоделски производи ,,Ал-
ка лоид-билка" — Кратово, се менува и гласи: От-
купна станица за откуп на лековити растенија и 
земјоделски производи „Алкалоид" — Кратово, со-
гласно со одлуката бр. 3369 од 22. VII. 1968 година 
на работничкиот совет, од одржаната седница на 
1. VII. 1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 854/68 од 25. IX. 1970 година. (1791) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 289, страна 1173, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните, Продавницата во Куманово, ул. „Илин-
денска" бр. 1, на Фабриката за намештај „Наш 
дом" — Прокупље, согласно со одлуката бр. 358 од 
10. П. 1967 година на работничкиот совет, од одр-
жаната седница на 6. П. 1967 година 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 181/67 од 11. IX. 1970 година. (1610) 

Од Окружниот стопански суд во Битола обја-
вува дека во регистарот на стопанските организа-
ции, на 27. V. 1970 година, рег. бр. 20/65, книга I 
е запишано следното: Продавницата во Крушево, 
на „Банат" — претпријатие за производство и про-
мет на сточна храна, жита, грав и производи од 
мелничката индустрија — Скопје, ја менува фир-
мата и гласи: Продавница број 21 во Крушево, на 
ЗИК „Скопско Поле" — Скопје — Погон „Банат" 
— Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на реше-
нието Фи. бр. 185766, на Окружниот стопански суд 
— Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
б р 221/70. (1106) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. V. 1970 година, рег. бр. 3/55, книга П е запиша-
но следното: Му престанува овластувањето за пот-
пишување на Стојановски Живко, на Земјодел-
ската задруга „Пролетер", село Горно Дивјаци. 

Се овластува за потпишување на задругата 
Јанкулоски Богоја, в.д, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 296/70. (1114) 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 

Загубениот четвртаст печат под назив: „Цен-
трохемија" — продавница Струмица I", се огласува 
за неважен. (3804) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Лична карта на име Исен Рамадани, с. Чајле, 
Гостивар. (3683) 

Воена книшка на име Љубе Здравев Блажев-
ски, с. Лукојца, Тетово. (3693) 

Воена книшка на име Исни В. Зулбеари, с. 
Церово. Тетово. (3701) 

Воена книшка на име Аки С. Асани, с. Рако-
вец, Тетово. (3782) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Магда Попоска, с. Тополчани, Прилеп. (3787) 

Воена книшка на име Иван Јанкуловски, ул. 
„Хр. Ботев" бр. 32, Титов Велес. (3789) 

Воена книшка издадена од В. П. 4858/21 — Ба-
та ј ница на име Јетула Јашари, „Тоде Мендол" бр. 
38, Куманово. (3793) 

Воена книшка издадена од Дуго Село на име 
Алексо Боризов Трајчески, ул. „Крушевска" бр. 
50, Прилеп. (3797) 

Воена книшка на име Кире Јовановски, ул. 
„Прилепска" бр. 13а/1, Битола. (3838) 

Лична карта на име Боро Манев, ул. „Гли-
гор Прличев" бр. 6, Т. Велес. (3843) 

Воена кгѓишка на име Осман Зулфи Авдулаи, 
с Мерово, Тетово. (3851) 

Лична карта на име Боривоје Андоновски, с. 
Лисиче, Т. Велес. (3952) 

Воена книшка издадена од В. П. 6263 — Зајчар 
на име Јоско Томе Трајковски, с. Винце, Кума-
ново. (3957) 

Воена книшка на име Исак Абдуле Исени, с. 
Синичане, Тетово. (3973) 

Воена книшка на име Сали Ибраима Исмаили, 
с. Ларце, Тетово. (3975) 

Лична карта на име Џеват Рамадани, с. Си-
ничане, Тетово. (3976) 

Лична карта издадена од Гостивар на име Са-
ли Ука, ул. „Страхиња Симоноски" бр. 37, Гостивар. 

(3984) 
Воена книшка на име Кирко Томов Трипу-

носки, ул. „Браќа Миладинови" бр. 217, Тетово. 
Диплома за завршен испит, издадена од Гим-

назијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Ма-
рија Костова, Куманово. в (4055) 

Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Евица Кипријановска, ул. „Карл Маркс" бр. 45, 
Куманово. (3751) 

Сообраќајна книшка бр. 10698 на име Стојмен 
Атанасов, с. Превалец, Титов Велес. 
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Работна книшка бр. 2010 на име Станимир 
Јован БОЈКОВСКИ, ул. „Миле Кипра" бр. 15, Кума-
ново. (3646) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „М. Ацев" — Прилеп на име Јованка Недел-
ковска, ул. „Егејска" бр. 78, Прилеп. (1996) 

Работна книшка бр. 1835 на име Миљаим Саит, 
ул. „Бр. Единство" бр. 26, Куманово. (1997) 

Свидетелство бр. 32 за завршено VIII одделе-
ние на име Павлина К. Тасевска, Кр. Паланка. 

Свидетелство за завршено I и II клас, издадени 
од "УЗУС „Коце Металец" Скопје, на име Сашо 
Петровски, Скопје. (1641) 

Здравстена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ангеле И. Костовски, Скопје. (1642) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Дрита, Фљамур и Љуљзиме Жута, 
Скопје. (1643) 

Индекс бр. 4243. издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Мирослава Сандева, 
Скопје. (1644) 

Здравстена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анита Сиљановска, Скопје. (1645) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ленче Иванова, Скопје. (1646) 

Свидетелство за завршен испит, квалификуван 
работник — електро инсталатер — издадено од 
ЕМУЗУС — „Коце Металец" — Скопје на име Ми-
ливоје Митревски, Скопје. (1647) 

Диплома за завршен испит за квалификуван 
работник — бравар — издадена од ЕМУЗУС „Коце 
Металец" — Скопје, на име Ќелим Битиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Расим Реџепов, Скопје. (1649) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фазли Реџепов, Скопје. (1650) 

Свидетелство за П година, издадено од ЕМУ-
ЗУС „Коце Металец" — Скопје на име Димче 
Панчевски, Скопје. (1651 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гевгелија на име ДИмитрина Дишлиева, Скопје. 

Индекс бр. 13443, издаден од Педагошката ака-
демија — Скопје на име Милан Момировски, 
Скопје. (1653) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Адем Џафер, Скопје. (1654) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Цветановски, Скопје. 

Работна книшка издадена од Собрание на 
град Скопје на име Момир Таниќ, Скопје. (1656) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славе Божиновски, Скопје. (1657) 

Оружен лист бр. 1148, издаден од СВР — 
Скопје на име Џавит Мустафа, Скопје. (1658) 

Оружен лист бр. 1149, издаден од СВР — 
Скопје на име Нурин Мустафа, Скопје. (1659) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Бекир Дерлишта, Скопје. (1660) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сами Љачи, Скопје. (1661) 

Индекс бр. 12142 издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Снежана Миркова, Скопје. 

Свидетелство за завршено УШ одделение из-
дадено од Осмолетката „Мирче Ацев" — Ѓ. Пет-
ров на име Јован Божиновски, Скопје. (1663) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томе Спировски, Скопје. (1664) 

Индекс бр. 12676, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Елиза Мој сова, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Крстева, Скопје. (1666) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Штип на име Вера Накова, Скопје. (1667) 

Индекс бр. 583, издаден од Технолошко-мета-
луршкиот факултет — Скопје на име Лилјана 
Трајковска, Скопје. , (1668) 

Индекс бр. 12004, издаден од Правниот фа-
култет — Скопје на име Гоце Касаповски Скопје. 

Свидетелство за завршена II година, издадено 
од ЕМУЗУС „Коце Металец" — Скопје на име 
Петре Марковски, Скопје. 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубомир Филиповски Скопје. (1671) 

Свидетелство за завршена I година — машин 
бравар, издадено од Училишнот центар Рудници 
и железарница „Скопје" Скопје на име Љупчо Ник-
чевски Скопје. (1672) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аки Седмони Скопје. (1673) 

Свидетелство за завршено У Т одделение, из-
дадено од Осмолетката „Иван Горан Ковачиќ" — 
Скопје на име Божидар Рајковиќ, Скопје. (1674) 

Свидетелство за завршено УШ одделение из-
дадено од Осмолетката „Браќа Миладинови" — Ко-
лонија Идризово — Скопје на име Паскал Дима-
нов, Скопје. (1775) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојна Анастасова, Скопје. (1676) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ресми Етемовиќ, Скопје. (1677) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата, „Зеф Љуш Марку" — Скопје на име 
Беџет Беџети, Скопје. (1678) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јулијана Трајчева Скопје. (1679) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Бошко Митровски, Скопје. (1681) 

Индекс бр. 1110/66, издаден од Вишата економ-
ска школа — Прилеп на име Стојна Николова 
Скопје. (1682) 

Свидетелство за Ш година и диплома за поло-
жен испит квалификуван папучар, издадени од за-
натското училиште „Димитар Влахов" — Скопје 
на име Исмет Мусли Скопје. (1683) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Шапковски Скопје. (1684) 

Оружен лист бр. 01-4749, издаден од ОВР — 
Скопје на име Бајрам Рамаданов, Скопје. (1685) 

Индекс бр. 11524, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Јованка Најденова Скопје. 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Иван, Елица, Даница и Ласте Ди-
митриевски, Скопје. (1687) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Благуња Тодоровска, Скопје. (1688) 

Свидетелство за завршено I и П година, изда-
дени од Гимназијата „Горѓи Димитров" — Скопје 
на име Милан Шарески Скопје. (1689) 

Свидетелство за завршено Ш година, издадено 
од Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје на име 
Милан Шарески Скопје, (1690) 

Ученичка книшка за завршено V одделение, 
издадена од Осмолетката во с. Сарај на име Ре-
џеп Исман, Скопје. (1691) 

Свидетелства за завршено' I и II година, изда-
дени од ЕМУЗУС „Коце Металец" - Скопје на 
име Драган Тошев, Скопје. (1692) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитрија Петрушевски, Скопје. 

(1693) 
Уверение за високо квалификуван работник — 

водоинсталатер, издадено од Работничкиот универ-
зитет — Скопје на име Димитрија Петрушевски 
Скопје. (1694) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сулејман Рецепи Скопје. (1695) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Лилјана Бојаџиевска, Скопје. (1696) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмет Дестани, Скопје. (1697) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Перса Димова, Скопје. (1698) 

Свидетелство за завршен I и П клас, изда-
дени од Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје 
на име Мирољуб Шукаров, Скопје. (1699) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ацо Коцевски Скопје. (1700) 

Индекс бр. 6243 издаден од Правни факултет 
— Скопје на име Константин Ангелов, Скопје. 

(1701) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



8 декември 1971 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 38 - Стр. 707 

Здравствена легитимација на име Мустафа Фе-
име Асани, с. Боговиње, Тетово. 1709) 

Индекс бр. 13818, издаден од Правни факултет 
- Скопје на име Зорица Ефтимоска Скопје. (1711) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Татјана Ставрова Скопје. (1712) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Гимназијата „Ѓорги Димитров" — Скопје на име 
Виолета Банковска Скопје. (1713) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Самит Зекир Скопје. (1714) 

Свидетелства за завршено Ш и IV година, из-
дадени од Заботехничкото училиште во Скопје на 
име Дрита Хаџи Хамза, Скопје. (1715) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Симеон Малиновски Скопје. (1716) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Стив Наумов" — с. Драмче 
— Делчево на име Игнат Воиновски, Скопје. (1717) 

Свидетелство за завршена П година издадено 
од ЕМЗУС „Коце Меалец" — Скопје на име То-
мислав Павловски Скопје. (1718) 

Уверение за привремено неспособен во ЈНА, 
издадено од Воени отсек — Скопје на име Бајрам 
Сул еј манов, Скопје. (1719) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Ресен на 
име Енвер Каранфили, ул. „Т. Ц. Мерџан" бр. 5, 
Ѓ. Петров. (1720) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирјана Николовска, Скопје. (1721) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоја Дамевска, Скопје. (1722) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јонче Панчевски, Скопје. (1723) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Битола на име Срмена Наумовска с. Кравари, Би-
тола. (1724) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Основното училиште „Тодор Јанев" — нас. 
Чашка на име Дано Ѓоргиевски, П Болнички Дол 
Т. Велес. (1725) 

Здравствена легитимација на име Божана Ни-
коловска ул. „Сл. Петков" — бр. 17, Т. Велес. 

(1727) 
Свидетелство бр. 54 на име Љубинка Шиј оска 

с. Тополчани, Прилеп. (1728) 
Свидетелство за УШ одделение, издадено од 

Основното училиште „М. Пијаде" — Прилеп на име 
Видан Димовски ул. „Т. Тарцан" бр. 69 Прилеп. 

(1731) 
Свидетелство за VIII одделение на име Тра-

јан Давчевски, с. Чашка Т. Велес. (1732) 
Свидетелство за завршено осмолетка на име 

Нафи Лимани, с. Србиново, Гостивар. (1733) 
Службена легитимација бр. 2126, издадена од 

РСВР на СРМ — Скопје на име Томислав Грков-
ски ул. „Илинденска" бр. 32. Виница. (1735) 

Свидетелство бр. 06-306/17 за завршен П клас; 
издадено од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Па-
ланка на име Љупчо Стојчевски. Кр. Паланка. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Василка Дуковска ул. „Прилепска" 
бр. 78/18, Битола. (1737) 

Индекс и студентска легитимација бр. 1114, из-
дадени од Педагошката академија — Битола на име 
Никола Здравевски с. Извор, Т. Велес. (1738) 

Возачка дозвола бр. 173, издадена од ОВР — 
Тетово на име Емрула Ајрули с. Рогле, Тетово. 

(1739) 
Уверение за квалификација, издадено од Заво-

дот за запослување — Прилеп на име Цветко Ан-
гелески ул. „Моша Пијаде" бр. 2856, Прилеп. (1741) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Марија Јошеска с. Плетвар, Прилеп. 

(1742) 
Свидетелство за завршено УШ одделение на 

име Милан Ѓеоргиевски, с. Подржи Коњ, Кр. Па-
ланка. (1744) 

Свидетелство бр. 06-265/1 за завршен I клас, 
издадено од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Па-
ланка на име Станија Смилковска, Кр. Паланка. 

(1745) 
Свидетелство од I година, издадено од Хеми-

ското училиште ,,В. Кидрич" — Т. Велес, на име 
Десанка Витанова, Хемиски интернат, Титов Велес. 

(1746) 
Свидетелство за завршена I година гимназија, 

издадено од Т. Велес на име Александар Анчев 
ул. „Коле Цветков" бр. 63, Т. Велес. (1747) 

Свидетелство за завршена осмолетка на име 
Таип Азизи ул. „И. Р. Лола" бр. 47, Гостивар. (1748) 

Ученичка книшка за V и VI одделение на име 
Љубе Наиковски ул. „18 ноември" бр. 25, Гос-
тивар. (1749) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Нада Димитрова ул. „Хр. Узунов" 
бр. 7, Битола. (1753) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Венко Димитровски ул. „Хр. Узу-
нов" бр. 7, Битола. (1754) 

Индекс издаден од Педагошката академија — 
Битола на име Блаже Ангелевски с. Гнеотино, 
Битола. (1755) 

Свидетелство за I година, издадено од Еко-
номското училиште „Јовче Тесличков" — Т. Ве-
лес на име Слоботка Т. Недева, ул. „М. Ацев" бр. 
81, Т. Велес. (1757) 

Работна книшка на име Марија Недева, с. Бег-
ниште, Кавадарци. (1758) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште „Страшо Пинџур" 
с. М. Којнари на име Ружа Перканоска с. Мало 
Кој пари, Прилеп. (1759) 

Свидетелство за I година бр. 21/66/67 издадено 
од Тутунското училиште „Орде Чопела" — Прилеп 
на име ѓорѓи Причов, Валандово. (1760) 

Свидетелство за квалификуван работник, смер 
текстилен бр. 15647, издадено од Општината „Ка-
ле" —. Скопје на име Лефтерка Трај кова ул. „Ца-
не Василев",— 1/14, Битола. (1762) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште „Пецо Даскало" — 
с. Долнени на име Лилјана Јовческа, с. Долнени, 
Прилеп. (1763) 

Свидетелство за завршен испит на име Спа-
сија Димитриоска, Прилеп. (1764) 

Свидетелство од 1961/62 година на име Ѓорги 
Тодоров, ул. „Љ. Весов" — 21 Титов Велес. (1765) 

Свидетелство од 1962/63 година на име Ѓорги То-
доров ул. „Љ. Весов" — 21 Титов Велес. (1766) 

Свидетелства за I и П година, издадени од 
Средно шумарското училиште во Кавадарци на 
име Кирил Христоски ул. „Цане Коњарец" бр. 
65, Прилеп. (1768) 

Свидетелство бр. 141/54 за завршено V одде-
ление, издадено од основно училиште во Прилеп 
на име Хади ја Идриз Дуса ул. „Б. Талески" бр. 
49, Прилеп. (1769) 

Свидетелство од УШ одделение на име Стане 
Николовски с. Пожаране, Гостивар. (1771) 

Свидетелство за УШ одделение издадено од 
Основното училиште „Кирил и Методија" — с. Зе-
лениково на име Милан Ѓоргиевски, Скопје. (1772) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васил Печанов Скопје. (1773) 

Свидетелство за П година, издадено од Учи-
лиштето за стопанство „Коце Металец" — Скопје 
на име Боре Христовски, Скопје. (1774) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Ибадет Мустафова, Скопје. (1775) 

Индекс и студенска легитимација бр. 8556, из-
дадени од Педагошка академија — Скопје на име 
Пандо Дукетов, Скопје. (1776) 

Индекс бр. 286, издаден од Вишата музичка 
школа — Скопје на име Мехмед Манев Скопје. 

(1777) 
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Свидетелства за завршен I и П клас, изда-
дени од-ЕМУЗУС „Коце Металец" — Скопје на име 
Пано Димитровски, Скопје. (1778) 

Индекс бр. 4296, издаден од Медицински факул-
тет — Скопје на име Јасин Асад Абу, Скопје. 

(1779) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Или-

ја Николовски, Скопје. (1780) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Зора Чингова, Скопје. (1781) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Наталија Давкова, Скопје. (1782) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Тодор Петров, Скопје. (1783) 
Ученичка книшка за завршено Ш одделение, 

издадена од Основното училиште „11 Октомври" — 
Скопје, на име Бранко Петровски, Скопје. (1784) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Зоран Ристовски, Скопје. (1785) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Ѓоргиевски, Скопје. (1786) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Педагошката гимназија „Никола Карев" - Скопје 
на име Снежана Ацева Скопје. (1786) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Цвета Савеска, Скопје. (1788) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милица Керамитчиева, Скопје. 

(1789) 
Автобуска карта за намалено патување, изда-

дена од Градски собраќај Скопје на име Миле Трп-
ковски, Скопје. (1790) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Братство Единство" нас. 
Драчево на име Музејен Азис Скопје. (1791) 

Воена книшка издадена од Рашка на име Емин 
Емини, Скопје. (1792) 

Свидетелство издадено од Осмолетката „Иван 
Горан Ковачиќ" - Скопје на име Милан Ристиќ, 
Скопје. (1793) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Реџеп Нуредини, Скопје. (1794) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Даме Груев" — с. Градско 
на име Перо Јаневски, Скопје. (1795) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Београд на име Шаха Шахиќ Скопје. (1796) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Маја Петровска, Скопје. (1797) 

Индекс бр. 13144, издаден од Педагошката ака-
демија — Скопје на име Госпава Стоиљковиќ 
Скопје. (1798) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Азизе Мемети, Скопје. (1799) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Живко Брајковски" — 
Скопје на име Димитар Мојсов, Скопје. (1800) 

Работна книшка бр. 42533, издадена од Скопје 
на име Слободанка Сенкова Скопје. (1803) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дилавер Даут ,Скопје. (1804) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Данаил Чапаковски, Скопје. (1805) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојанка Димковска, Скопје. (1806) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Доне Брајковски, Скопје. (1807) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга на име Васка Јовевска, Скопје. (1808) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јоксим Златковиќ Скопје. (1809) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Бујановац на име Чедомир Максиќ Скопје. (1810) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мара Кајчевска с. Новаци Битола. (1811) 

Свидетелство бр. 06-265/33 за завршен I клас 
издадено од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Па-
ланка на име Љубен Стојковски, Кр. Паланка. 

(1812) 

Свидетелство од УШ одделение на име Милан 
С. Ангеловски ул. „Херој Карпош" бр. 84 Кр. Па-
ланка. (1813) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Божидар Костовски, с. Богомила Т. Велес. 

(1814) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Пандора П. Стојаноска ул. „Б. Та-
лески" бр. 106, Прилеп. (1815) 

Здравствена легитимација на име Петар Ко-
рошески ул. ,,Јоле Андоноски" бр. 7, Прилеп. (1817) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимна-
зијата „Мирче Ацев" — Прилеп на име Методи-
ја Варошаноски ул. „Менде Црвенковски" бр. 2, 
Прилеп. (1818) 

Свидетелство за I и П година, издадени од 
УЗУС „Кочо Рацин" — Битола на име Владо Ци-
балевски, с. Ѓавато, Битола. (1819) 

Извод од матичната книга на родените на име 
Санде Костовски ул. „9 ноември" бр. 38, Т Велес. 

(1821) 
Работна книшка бр. 8871/167193, издадена во 

Тетово на име Милева Јанкуловска ул. „Прохор 
Пчински" бр. 15, Тетово. (1822) 

Свидетелство од УШ одделение на име Адем 
Јаја ул. „Цетинска" бр. 39 Тетово. (1823) 

Свидетелство за П година, издадено од Гимна-
зијата „Мирче Ацев" — Прилеп на име Петар Пи-
пиџаноски ул. „Драган Димески" бр. 1, Прилеп. 

(1824) 
Свидетелства за I и П година, издадени од 

ХТТУ „Б. Кидрич" —- Т. Велес на име Алексан-
дар Трпковски, с. Копанце, Тетово. (1825) 

Свидетелства за завршени Ш и IV клас, изда-
дени од Гимназијата „Бр. Миладинови" — Битола 
на име Јосиф Стојановски ул. „Довлеџиќ" бр. 194 
Битола. (1826) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Фанија ѓорѓиевска ул. „Буков мост" 
бр. 9г, Битола. (1827) 

Возачка дозвола бр. 2385, издадена од ОВР — 
Тетово на име Нестор Стефановски ул. „Илинден-
ска" бр. 129, Теово. (1829) 

Здравствена легитимација бр. 76056, издадена 
од ЗСО - Прилеп на име Цветко Неделкоски ул. 
„Б. Кидрич" бр. 111, Прилеп. (1830) 

Воена здравствена легитимација издадена од 
ВП 2908 - Бања Лука на име Војин Божановиќ 
ул. „М. Тито" бр. 21/11, Прилеп. (1831) 

Свидетелство за I клас, издадено од Хемиското 
училиште во Т Велес на име Љубомир Богоевски 
ул. ,,Вл. Ѓорев" бр. 143, Т. Велес. (1832) 

Здравствена легитимација на име Севдије А. 
Ибраими, с. Г. Речица, Тетово. (1833) 

Здравствена легитимација на име Фета Фетаи, 
с. Камењане, Тетово. (1834) 

Здравствена легитимација бр. 23010, издадена 
од ЗСО - Бајина Башта на име Зоран А. Карај -
ков ул. „Илинденска" бр. 7, Скопје. (1835) 

Свидетелство за завршен И клас во учебната 
1967/68 година на име Стојан Михајло Николов, 
с. Лепопелци, Виница. (1836) 

Индекс бр. 2900, издаден од Педагошката ака-
демија во Битола на име Лилјана Манговска ул. 
„Врполе" бр. 2, Битола. (1837) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена 
од Основното училиште „Стив Наумов" — с. Бе-
шиште на име Ристе Аспровски, с. Бешиште, При-
леп. (1838) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Тодорка Пашоска, с. Витолиште, 
Прилеп. (1839) 

Свидетелство од I клас издадено од ХТУ „Бо-
рис Кидрич" — Т. Велес на име Вера В. Дамја-
нова, с. Бистрица, Т. Велес. (1840) 

Свидетелство за I година издадено од Меди-
цинското училиште — Битола на име Мица Ил-' 
канова с. Лавци, Битола. (1841) 



8 декември 1971 Бр. 38 - Стр. 709 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од ХПТУ „Борка Талески" — Прилеп на име Вио-
лета Николоска ул. „Оцка Михајлоски", бр. 5, При-
леп. (1842) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Петре Шалев ул. „Првомајска" бр. 26, Т. Ве-
лес. (1843) 

Свидетелство од III година издадено од ХТТУ 
— Т. Велес на име Никола Цецев ул. „Орце Мар-
тинов" бр. 1, Т. Велес (1844) 

Свидетелство за завршена I година средно хе-
миско училиште на име Благоја Наумов ул. „Ма-
кедонска" бр. 31, Св. Николе. (1845) 

Свидетелство за завршена 1 година средно еко-
номско училиште на име Ленче Сотирова ул. „Раде 
Иваноски" бр. 41, Прилеп. (1846) 

Свидетелство за завршена I година хемиско 
училиште на име Здравка Радевска ул. „В. Беши-
роски" бр 36 — Прилеп. (1847) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Прилеп на име Вергил Азизоски ул. „Тризла" бр. 
199/1, Прилеп. (1848) 

Здравствена легитимација бр. 2959 издадена од 
ЗСО - Крушево на име Магдалена Михајлоска 
ул. „Партизанска" бр. 19, Крушево. (1849) 

Возачка дозвола бр. 3112 издадена од ОВР — 
Тетово на име Сабедин Зенулахи, с. Камењане, Те-
тово. (1850) 

Свидетелство дел. бр. 26, за I година, издадено 
од Гимназиј ата „Ацо Русковски" — Берово на име 
Драгица А. Поповска с. Негрево, Берово. (1851) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Нада Симиќ ул. „Ѓ. Ѓаковиќ" бр. 
54, Битола. (1852) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Мариче Гореска ул. „Мукос" бр. 45, 
Прилеп. (1853) 

Свидетелство за завршена II година издадено 
од Хемиското училиште „Борка Талески" — При-
леп на име Олга Печијареска ул. „Д. Наредникот" 
бр. 39, Прилеп. (1854) 

Свидетелство за завршена III година хемиско 
училиште ,,В. Талески" на име Славе Цветкоски, 
Прилеп. (1855) 

Свидетелство за завршена I година хемиско 
училиште „Борка Талески" — Прилеп на име Дан-
ка Стојкова с. Кнежје, Св. Николе. (1856) 

Свидетелство за I година издадено од Тутун-
ското училиште „Орде Чопела" — Прилеп на име 
Благоја Кротески ул. „М. Цепенков", бр. 33, Прилеп 

(1857) 
Свидетелства за VП и УШ одделение, издаде-

ни од Основното училиште „Кирил и Методи" — 
с. Плетвар на име Борис Петрески с. Беловодица, 
Прилеп. (1858) 

Свидетелство за завршена I година хемиско 
училиште на име Видан Атанасоски ул. „Марк-
сова" бр. 115в, Прилеп. (1859) 

Свидетелство за завршена П година средно 
хемиско училиште на име Бранко ѓорѓиоски с. 
Локвица, Македонски Брод. (1860) 

Свидетелство на име Фанија Талеска ул. „Бе-
личица" бр. 4, Гостивар. (1864) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Наумовски Скопје. (1865) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Ѓурѓа Спасовска Скопје. (1866) 

Свидетелства за завршена I и П година, изда-
дени од ЕМУЗУС „Коце Металец" — електро отсек 
— Скопје на име Димитар Дилберовски, Скопје. 

(1867) 
Свидетелство за завршено УШ одделение на 

име Трајан Ѓурчиновски Скопје. (1868) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Горица Ристеска Скопје. (1869) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Јован Китановски Скопје. (1870) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Крстана Стрезовска Скопје. (1871) 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од Економското училиште „Борис Кидрич" — Скоп-
је на име Стојан Георгиевски, Скопје. (1872) 

Свидетелства за завршени VП и VIII одделе-
ние на име Љубица Николева Скопје. (1873) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Славица Ановска Скопје. (1874) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од ЕМУЗУС „Коце Металец" — Скопје на име Сло-
бодан Насков, Скопје. (1875) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исак Пука, Скопје. (1876) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кадри Муртизани, Скопје. (1877) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име ХаЈрија Хрустемовиќ Скопје. (1878) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Стаменовиќ Скопје. (1879) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Насер и Ирфан Арифови, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мушерефа Прекиќ — Лозана Скопје. 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Блаже Каруловски Скопје. (1882) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Орце Николов" — Скопје на име 
Драгана Кецман. Скопје. (1883) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Орце Николов" — Скопје на име 
Лилјана Никитовиќ, Скопје. (1884) 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од Гимназијата „Орце Николов" — Скопје на име 
Милена Миладиновиќ Скопје. (1885) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Весела Велјановска Скопје. (1886) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Несторовски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубомир Неделковски С сопје. (1888) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елизабета Ристовиќ, Скопје. (1889) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Педагошката гимназија „Никола Карев" — Скоп-
је на име Лилјана Стефанова, Скопје. (1890) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје на име 
Методија Зафировски, Скопје. (1891) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Дуковски, Скопје. (1892) 

Свидетелства за завршени I и II клас, издаде-
ни од Учителската школа „Гоце Делчев" — Штип 
на име Миле Јанев ул. „Карпушева" бр. 34, Св. 
Николе. (1893) 

Свидетелства за завршени I и П година, из-
дадени од ЕМУЗУС „Коце Металец" — Скопје смер 
водоинсталатер — на име Панче Цариќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Николина Здравовска , Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Добрила Симјановска, Скопје. (1896) 

Индекс бр. 1030 издаден од Вишата школа за 
социјални работници — Скопје на име Глигор 
Зашев, Скопје. (1897) 

Индекс бр. 15597, изадедн од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Лиљана Пајкова, Скопје. 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Педагошката гимназија „Никола Карев" — 
Скопје на име Веска Настевска, Скопје. (1899) 

Свидетелство за завршено средно угостителско 
училиште во Охрид на име Стојан М. Филиповски, 
Скопје. (1900) 

Индекс бр. 15678 издаден од Еекономскиот фа-
култет — Скопје на име Катрина Маленкова, 
Скопје. (1901) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тања Јанакиевска, Скопје. (1902) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Светлана Панковска, Скопје. (1903) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојка Каевиќ, Скопје. (1904) 
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Работна книшка рег. бр. 468356, издадена од 
Прилеп на име Змејко Змејковски, Скопје. (1905) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борче Васовски, Скопје. (1906) 

Оружен лист бр. 3805, издаден од ОВР — 
Скопје на име Добривоје Ѓоргиевски, Скопје. (1907) 

Свидетелства за I и П година, издадени од 
ЕМУЗУС „Коце Металец" — Скопје на име Ѓоре 
Дамјановски, Скопје. (1908) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Петар, Злата, Живко, Драган, Ма-
рика и Огњан Ристевски, Скопје. (1909) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Гимназијата „Ѓорги Димитров" — Скопје на име 
Еленора Петкова, Скопје. (1910) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Н. Петрова Скопје. (1911) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајче Цветковски, Скопје. (1912) 

Окружен лист бр. 429 за ловна пушка — 
-16-ИЖ-58 бр. 9606, издаден од ОВР - Скопје на 
име Петре Кузмановски Скопје. (1913) 

Свидетелство за завршено едногодишно дакти-
лографско училиште во Скопје на име Павлина 
Филиповиќ, Скопје. (1914) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Тортевска Скопје. (1915) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Арсо Арсовски Скопје. (1916) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од ЕМУЗУС „Коце Металец" — Скопје на име 
Орце Смилев, Скопје. (1917) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Крсте Блажески, Скопје. (1918) 

Индекс бр. 18399, издаден од Филозофски фа-
култет — Скопје на име Андроники Трај чулев-
ска Скопје. (1919) 

Свидетелство за I клас издадено од Гимнази-
јата „Јосип Броз Тито" — Скопје на име Дими-
тар В. Нецев, Скопје. (1920) 

'Свидетелство за I година издадено од Гимнази-
јата „Ј. Б. Тито" — Скопје на име Сашо Гигов, 
Скопје. (1921) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бахрије Груби, Скопје. (1922) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Стефанка Лазаревска, Скопје. (1923) 

Свидетелство за завршена Ш година, издадено 
од Гимназијата „Ѓорги Димитров" — Скопје на 
име Зорица С. Трајковска, Скопје. (1924) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште „Гоце Делчев" — 
с. Г. Лисиче Скопје на име Митра Илиевска, 
Скопје. (1925) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓурѓа Митева Скопје. (1926) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Ѓорги Димитров" — Скопје на име 
Милчо Страчков, Скопје. (1927) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Гимназијата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров на име 
Јован Марковски, Скопје. (1928) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фатима Рамаданова, Скопје. (1929) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Педагошката гимназија „Никола Карев" — 
Скопје на име Маре Андоновска, Скопје. (1930) 

Свидетелства за завршено I и П година, изда-
дени од Педагошката гимназија „Никола Карев" — 
Скопје на име Гордана Крајчевска, Скопје. (1931) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радован Младеновиќ, Скопје. (1932) 

Индекс бр. 4752, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Лилјана Панговска, 
Скопје. (1933) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров на име 
Амит Амити, Скопје. (1935) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Реџеп Ибраимов, Скопје. (1937) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нафие Салиева, Скопје. (1938) 

Работна книшка издадена од ЗСО — Скопје на 
име Насе М. Прокоповски с. Јурумлери, Скопје. 

Свидетелство за I година, издадено од Економ-
ското училиште — Ѓ. Петров на име Сирма Т. Пет-
ковска Скопје. (1940) 

Оружен лист рег. бр. 5532, издаден од УВР — 
Скопје на име Назиф Касамовски, Скопје. (1941) 

Свидетелство за П година, издадено од Економ-
ското училиште „Моша Пијаде" — Скопје на име 
Благоја Панчев, Скопје. (1942) 

Свидетелства за I и П година, издадени од Гим-
назијата „Ј. Б. Тито" — Скопје на име Параскева 
Фетовска, Скопје. (1943) 

Свидетелство за П година, издадено од Гимна-
зијата „Ј. Б. Тито" — Скопје на име Стерие Шки-
ти, Скопје. (1944) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Илија Василев Трајковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Мирко Спировски, Скопје. (1946) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Економското училиште „Борис Кидрич" — Скопје 
на име Ленче Здравева, Скопје. (1947) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
АСУЦ — Скопје на име Екрем Рамадани, Скопје. 

Ученичка книшка за завршено VI одделение, 
издадена од Основното училиште „Кузман Јосифов-
ски Питу" — Скопје на име Ленче Николова, 
Скопје. (1949) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Мустафа, Исмуше, Исмет, Ресмије 
сите Зеќири, Скопје. (1950) 

Работна книшка рег. бр. 10074, издадена од 
Прилеп на име Пане Перевски Скопје. (1951) 

Работна книшка бр. 406, издадена од Собра-
нието на општина с. Конопиште на име Трајче Е. 
Петровски, Скопје. (1952) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Драгана Атанасова, Скопје. (1953) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Мирче Ацев" — Ѓ. Петров на 
име ѓурѓа Ангелковска Скопје. (1954) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Кржоновски Скопје. (1955) 

Воена Буквица издадена од Ловрен, С. Р. Хр-
ватска на име Петко Трајковски, Скопје. (1956) 

Свидетелство за завршено Ш година, издадено 
од Економското училиште „Моша Пијаде" — Скопје 
на име Трајче Петровски, Скопје. (1957) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Никола Карев" — Скопје на име 
Оливера Стојанова, Скопје. (1958) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката ,,Вера „Циривири" — Скоп-
је на име Моско Венетис, Скопје. (1959) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Економското училиште во Ѓ. Петров на име Јан-
ка Штерјовска, Скопје. (1960) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмет Хајрула, Скопје. (1961) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Хамид Бакију, с. Рашче, Скопје. 

Свидетелства за завршени I и П година, изда-
дени од Педагошката гимназија „Никола Карев" — 
Скопје на име Даница Симоновска, Скопје. (1963) 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од АСУЦ —- Скопје на име ѓорѓи Сиљановски, 
Скопје. (1964) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Костанда Ристова, Скопје. (1965) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име ѓурѓа Ќосева, Скопје. (1966) 

Работна книшка издад,ена од Скопје на име 
Драгољуб Васиќ, Скопје. (1967) 

Свидетелство за завршена П година, издадено 
од Гимназијата „ѓорѓи Димитров" — Скопје на име 
Олга Стојановска, Скопје. (1968) 
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Свидетелство за завршена III година, издадено 
од Економското училиште „Гоце Делчев" — Ѓ. Пе-
тров на име Љубица Матевска, Скопје. (1969) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Јаневска, Скопје. (1970) 

Индекс бр. 13232 издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Станојко Ивановски, 
Скопје. (1971) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Санде Петковски, Скопје. (1972) 

Свидетелство бр 186 за квалификуван работ-
ник-металостругар, издадено од ЕМУЗУС „Коце 
Металец" — Скопје на име Благоја Стојановски, 
Скопје. (1973) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Георги Димитров" — Скопје на име 
Виолета Банковска, Скопје. (1974) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тофе Кочовски, Скопје. (1975) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Владо Јаначковски, Кр. Паланка. (1979) 

Диплома за завршено економско училиште на 
име Горица Спанџова, ул. „Илинденска" бр. 84, Ка-
вадарци. (1980) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
ХТТУ „Б. Кидрич" — Т. Велес на име Василка 
Крамевска, ул. „Киро Крстев" бр. 29, Кавадарци. 

Свидетелство за I година, издадено од Инду-
стриското училиште „Р. Р. Ричко" — Прилеп на име 
Василе Бунтевски, ул. „Борка Влачаро" бр. 9, При-
леп. (1982) 

Свидетелство за IV одделение ,издадено од Ос-
новното училиште „Кочо Рацин" — Прилеп на име 
Нада А. Спиркоска, ул. ,,В. Талески" бр. 157, При-
леп. (1983) 

Здравствена легитмација издадена од ЗСО - -
Прилеп на име Дајана Соколоска, ул. „Ленин" бр. 
201АГ, Прилеп. 1984) 

Свидетелство за завршена II година, издадено 
од Хемиско технички училишен центар „Б. Тале-
ски" — Прилеп на име Драгомир Богосавлевиќ, с. 
Суваја, Крушевац. (1985) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Јоаким Крчоски" — Кр. Паланка на 
име Славе Димитриевски, с. Градец, Кр. Паланка. 

Свидетелство од I година, издадено од Гимна-
зијата „К. Рацин" — Т. Велес на име Цвета Јане-
ва, ул. „Коле Цветков" бр. 25, Т. Велес. (1987) 

Свидетелство од II клас, издадено од Гимнази-
јата „К. Рацин" — Т. Велес на име Влатко Андо-
нов, ул. „Васил Левски" бр. 3, Т. Велес. (1988) 

Свидетелство за I и II година на име Мифтар 
Б. Селими, с. Речане, Гостивар. (1990) 

Свидетелство за завршена IV година учителска 
школа на име Хатип Зенку, с. Симница, Гостивар. 

Свидетелства за завршени I, II и III година, -
издадени од Гимназијата „Бр. Миладиновци" на 
име Цанка Димовска, ул. „Маврово" бр. 15, Би-
тола. (1992) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од 
Училиштето „И. Р. Лола" с. Црновец на име Јован 
Д. Велјановски, с. Црновец, Битола. (1993) 

Свидетелство за завршен II клас гимназија, 
издадено од Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп 
на име Ристо Бикоски, ул. „Октомвриска" бр. 9, 
Прилеп. (1994) 

Свидетелство за завршена II година, издадено 
од Медицинското училиште — акушерски смер на 
име Снежана Костоска, ул. „М. Пијаде" бр. 275, 
Прилеп. (1995) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор и реизбор во следните звања и предмети: 
1 Еден наставник во сите звања по предметот 

Преработка на овошје и зеленчук; 
2. Еден наставник во звањето доцент по предметот 

Крупно сточарство; 
3. Реизбор на по еден асистент на следните пред-

мети: 
— Генетика, 
— Микробиологија. 
Кандидатте кои се пријавуваат треба да ги 

исполнуваат условите пропишани со Законот за 
високото школство на СРМ. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
по три примероци. 

Врз основа на одлуката бр. 02-02-1264/4 од 20. 
XI. 1971 год. на Извршниот одбор на Медицински-
от центар — Т. Велес се распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
Началник на Службата за хируршки болести 

при Медицинскиот центар — Т. Велес. 
Кандидатите по конкурсот треба да ги испол-

нуваат следните услови: 
— да имаат завршен медицински факултет, 
— положен специјалистички испит по општа 

хирургија со звање примариус или 
— положен специјалистички испит по општа 

хирургија со 2 години работно искуство како спе-
цијалист. 

Личниот доход според Правилникот за рас-
пределба на личните доходи на Центарот, 

Молбите со нужната документација која ќе 
служи како доказ за исполнување на условите по 
конкурсот, да се достават до Општиот оддел на за-
едничките служби при Медицинскиот центар — Т. 
Велес — ул. „Шефки Сали" бр. 2. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ". (2124) 

СООПШТЕНИЕ 

Работничкиот совет на Трговското претприја-
тие „Инпрес" — Скопје, со одлуката бр. 440/10804 
од 9. X. 1971 година, ја укина жиро-сметката бр. 
409-1-644 во СОК Куманово, отворена со одлу-
ката од 10. VП. 1971 година. (2061) 

Управниот одбор на Болницата за нервни и 
душевни болести с. Бардовци — Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места со 

неполно работно време (6 часа во неделата) на од-
редено време за 2 години и тоа: 

1. Лекар — офталмолог 1 
2. Лекар — рентгенолог 1 
3. Лекар — анастезиолог 1 
Кандидатите под точките 1, 2 и 3 треба. да 

имаат завршено медицински факултет и положен 
соодветен специјалистички испит. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите таксирани со 1 динар таксена марка 
да се доставуваат комплетни до општото одделе-
ние на Болницата. 

Некомплетирани молби нема да се разгле-
дуваат. (2060) 



Стр. 712 - Бр. Зб 

Врз основа на член 53 од Основниот закон за 
изградбата на инвестиционите објекти и член 25 од 
Правилникот за начинот и постапката за отста-
пување изградба на инвестиционите објекти, инве-
ститорите: Народната банка на Југославија — Цен-
трала во Скопје, Службата на општественото кни-
говодство — Централа во Скопје, Југословенската 
банка за надворешна трговија — Филијала во 
Скопје и Службата на општественото книговод-
ство — Филијала 401 во Скопје, објавуваат 

К О Н К У Р С 

ЗА ПОДОБНОСТА НА ИЗВЕДУВАЧИТЕ НА ГРА-
ДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИТЕ И ИНСТАЛАТЕРСКИ-

ТЕ РАБОТИ НА ОБЈЕКТОТ: „КОМПЛЕКС 
БАНКИ" СКОПЈЕ 

Преку овој конкурс ќе се изберат подобните 
изведувачи на градежно-занаетчиските и инстала-
терските работи (водовод и канализација со сани-
тарни уреди и електрика — јака и слаба струја) на 
објектот: „Комплекс банки" Скопје, лоциран на 
влезот на „Градската порта", Скопје, на десниот 
брег од реката Вардар до мостот — „Мост на рево-
луцијата". 

Пресметковната вредност на предниве работи е: 
1) за градежно-занаетчиските 

работи Дин. 24.341.635,84 
2) за инсталатерските работи: 

а) водовод и канализација со 
санитарни уреди Дин. 2.085.541,87 

б) електрика-јака и слаба Дин. 7.137.138,00 
Вкупно Дин. 33.564.315,71 

Инвестиционо-техничката документација и фи-
нансиските средства за овие работи ги имаат обез-
бедено инвеститорите. 

Рок за завршување на работите е 10 месеци од 
објавувањето на овој конкурс. Понудувачите можат 
да предложат и пократок рок. 

Инвестиционо-техничката документација може 
да се разгледа секој работен ден од 10 до 12 ча-
сот, освен во сабота, во управните простории на 
објектот во изградба. 

Рок за поднесување на пријави е 10 (десет) 
дена по објавувањето на овој конкурс. Во прија-
вите заинтересираните изведувачи должни се да 
ги означат следните елементи: 

— рок за извршување на работите (со ознака 
на рокот пооделно за секој вид на работа), 

— означување на инвестиционите објекти, со 
точна адреса на нивната локација, на кои се изве-
дени определени работи од понудувачот во послед-
ните две години; 

— означување на бројот на работниците и ква-
лификационата структура на истите коишто ќе 
учествуваат во изведување на односните работи, и 

— означување на техничките средства со кои 
понудувачот располага и со кои односните работи 
ќе ги изведува. 

Кон пријавата се прилага биланс на успехот и 
биланс на состојбата од завршната сметка за 1970 
година, како и образец ДЕР-1 од периодичната пре-
сметка за Ш-то тримесечје од 1971 година. 

Пријавата, составена со напредозначените еле-
менти, обрасците од завршната сметка за 1970 го-
дина, и Ш-то тримесечје од 1971 година понудува-
чите ќе ги достават па пат на пошта препорачено 
во затворен омот со ознака: Пријави по „Конкур-
сот за подобност" на адреса: I Градилиште „Бетон" 
— Скопје, „Комплекс банки" — Скопје, за Надзор-
ната група на инвеститорите. 

Одлуката за подобноста односно неподобноста 
на пријавените изведувачи во овој конкурс инве-
ститорот ќе им ја достави, во писмена форма, во 
рок од 10 дена сметано од денот на одржувањето 
на конкурсот. 
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