
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 10 ноември 1967 
С к о п ј е 

Број 36 Год. XXIII 

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

317. 
Врз основа на член 57 од Деловникот на Репуб-

личкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, по предлог на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата, Републич-
киот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3 
октомври 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА 
ПОСТОЈАНИТЕ ОДБОРИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Пратеникот на Републичкиот собор ЏАВИД 
БЕГОВСКИ се разрешува од членството во Одбо-
рот за стоков промет, угостителство и туризам на 
Републичкиот собор. 

2. Во постојаните одбори на Републичкиот со-
бор за членови се избираат и тоа: 

Во Одборот за организационо-политички пра-
шања — СОТИР ПИРУЗЕ, пратеник во Соборот; 

Во Одборот за земјоделство и шумарство — 
ЦАНЕВСКИ НОВКО, пратеник во Соборот; 

Во Одборот за социјално-здравствени прашања 
- СПИРОВСКИ МИТО и ТРЕНДОВА ПОПОВА 
БОТА, пратеници на Соборот; 

Во Одборот за јавна и државна безбедност — 
ВАНГЕЛ НЕЧЕВСКИ-ТУНЕЛОТ, пратеник во Со-
борот; 

Во Одборот за стоков промет, угостителство и 
туризам МИТО СТОИЛОВ, пратеник во Соборот. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 124 
3 октомври 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

2) Оваа одлука влегува во сила со донесува-
њето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 01-116 
3 октомври 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

319. 
Врз основа на член 289 став 1 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, по предлог на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, Стопанскиот собор на 
Собранието на СРМ, на седницата одржана на 2 
октомври 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СТОПАНСКИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1) За секретар на Стопанскиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
се именува Мицко Симеонов, досегашен секретар 
на истиот Собор. 

2) Оваа одлука влегува во сила со донесува-
њето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 01-117 
2 октомври 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

318. -
Врз основа на член 289 став 1 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, по предлог на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, Републичкиот собор на 
Собранието на СРМ, на седницата одржана на 3 
октомври 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

1) За секретар на Републичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
се именува Илија Беличанец, досегашен секретар 
на истиот Собор. 

320. 
Врз основа на член 289 став 1 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, по предлог на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, Просветно-културниот со-
бор на Собранието на СРМ, на седницата одржана 
на 14 октомври 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ПРОСВЕТНО-
КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

1) За секретар на Просветно-културниот собор 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија се именува Трајко Атанасков, досегашен 
секретар на истиот Собор. 
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2) Ова одлука влегува во сила со донесува-
њето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 01-118 
14 октомври 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

321. 
Врз основа на член 289 став 1 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, по предлог на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, Социјално-здравстве-
ниот собор на Собранието на СРМ, на седницата 
одржана на 17 октомври 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЦИЈАЛНО -

ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СРМ 

1) За секретар на Социјално-здравствениот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија се именува Киро Ефремов, досегашен 
секретар на истиот Собор. 

2) Оваа одлука влегува во сила со донесува-
њето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 01-119 
17 октомври 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

322. 
Врз основа на член 289 став 1 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, по предлог на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, Организационо-политич-
киот собор на Собранието на СРМ, на седницата 
одржана на 4 октомври 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ОРГАНИЗАЦИ -
ОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 
1) За секретар на Организационо-политичкиот 

собор на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија се именува Боро Мокров, досегашен 
секретар на истиот Собор. 

2) Оваа одлука влегува во сила со донесува-
њето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 01-120 
4 октомври 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

323. 
Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 46 
точка 2 од Основниот закон за судовите од општа 
надлежност („Службен лист на СФРЈ" бр. 7/65), во 
врска со член 19 и 31 од Законот за судовите од 
општа надлежност („Службен весник на СРМ" бр. 

42/65), по предлог од Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата, Републичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата одржана на 3 октомври 1967 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ 
СУД ВО СКОПЈЕ И ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА 

ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
1) Се разрешува од должноста Хилми Емини, 

досегашен судија на Окружниот суд во Скопје, по-
ради избор во друг суд по своја согласност. 

2) За судија на Врховниот суд на Македонија 
се избира Хилми Емини. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 122 
3 октомври 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

324. 
Врз основа на член 19 од Законот за судовите 

од општа надлежност („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/65), по предлог на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, Републичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата одржана на 3 октомври 1967 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ 

СУД ВО СКОПЈЕ 
1) Се разрешува од должноста ГОЦОВСКИ ПЕ-

ТАР досегашен судија на Окружниот суд во Ско-
пје по негово барање. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 121 
3 октомври 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

325. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за помагање на дејноста на опш-
тествените организации („Службен весник на СРМ" 
бр. 6/66) и член 139 точка 8 од Уставот на СРМ, 
по предлог на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата, Републичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата одржана на 3 октомври 1967 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

ЗА ПОМАГАЊЕ ДЕЈНОСТА НА 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Се разрешува од должноста член на Управ-
ниот одбор на Републичкиот фонд за помагање деј-
носта на општествените организации Васил Туџа-
ров, по негово барање. 
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2. За член на Управниот одбор на Републич-
киот фонд за помагање дејноста на општествените 
организации се именува Наум Пејов, претставник 
на Републичката конференција на ССРНМ. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 123 
3 октомври 1967 година 

Скопје 
. Претседател 

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

326. 
Врз основа на член 21 став 1 од Правилни-

кот за образецот на оружниот лист, сместувањето 
и чувањето на оружје и за евиденциите за оружје 
и муниција („Службен лист на СФРЈ" бр. 36/67), ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ ЗА ПОЧЕТОКОТ 
НА ВОДЕЊЕ КНИГИ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
ПРОМЕТОТ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА И ЗА 

ПОПРАВАЊЕ И ПРЕПРАВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ 
1. Работните организации што се занимаваат со 

промет на оружје и муниција, како и работните ор-
ганизации и занаетчиските дуќани што се занима-
ваат со поправање и преправање на оружје, ќе поч-
нат да водат книги на евиденција според Правил-
никот за образецот на оружниот лист, сместувањето 
и чувањето на оружје и за евиденциите на оружје-
то и муницијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 36/67) 
од 1 јануари 1968 година. 

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

Број 18-16603/2 
27 октомври 1967 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 

Иван Гиновски, с. р. 

327. 
Врз основа на член 21 став 2 од Правилни-

кот за образецот на оружниот лист, сместувањето 
и чувањето на оружје и за евиденциите за оружје 
и муниција („Службен лист на СФРЈ" бр. 36/67), 
републичкиот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ЗАМЕНА НА 

ПОСТОЈНИТЕ ИСПРАВИ ЗА ДРЖЕЊЕ И 
НОСЕЊЕ ОРУЖЈЕ 

1. Постојните исправи за држење и носење ору-
жје ќе се заменат до 31 декември 1968 година. 

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

Број 18-16604/2 
27 октомври 1967 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 

Иван Гиновски, с. р. 

328. 
Врз основа на членот 3 од Правилникот за об-

разецот на оружниот лист, сместувањето и чува-
њето на оружје и за евиденциите за оружје и муни-
ција („Службен лист на СФРЈ" бр. 36/67), репуб-
личкиот секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЦЕНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА ОРУЖЕН ЛИСТ 
1. Цената на образецот за оружниот лист се 

утврдува на 1 динар. 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ." 

Број 18-16605/2 
27 октомври 1967 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 

Иван Гиновски, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителот Винко — Винчензо Фан-
таузе, оперски пеач од Скопје, против тужената 
Милада Фантаузе, родена Барбалиќ, во Риека, сега 
со непознато место на живеење, за развод на брак. 
Вредност на спорот 500 нови динари 

Се повикува тужената Милада Фантаузе, во 
срок од 30 дена да се јави лично во судот и да 
ја достави сегашната своја адреса. 

Доколку во одредениот срок не се јави ќе и се 
постави привремен старател во смисла на чл. 77 и 
78 од ЗПП, кој ќе ја застапува во бракоразводна^ 
спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1180/67. (96) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Хасиќ Алија, од с. Лажани, поднесе до овој суд 

тужба против Хасиќ Хасиба, во неизвесност, за 
развод на брак. 

Бидејќи тужената Хасиба е во неизвесност се 
повикува во срок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави 
или да одреди свој застапник. Во противен случај 
ќе и биде одреден застапник по службена долж-
ност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 554/67. (98) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 
Општинскиот суд во Штип, огласува дека Бота 

Јованова Варадинова од Штип, со стан на ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 30, побара да се огласи за-
губено свидетелството за завршено IV одделение 
основно училиште, кое гласело на нејзино име. 

Училиштето го завршила во учебната 1934/35 
година. 

Се повикуваат сите кои имаат приговори про-
тив предлогот, да ги поднесат во срок од 6 месеци. 

Ако во срок од 6 месеци логичниот документ 
на судот никој не го пријави или не стави приго-
вор, судот споменатиот документ за завршено IV 
одделение основно училиште ќе го поништи судски. 

Од Општинскиот суд во Штип, Р. бр. 388 од 
28. VI. 1967 година. (97) 
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РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дена на 5. IX. 1967 година во регистарот на уста-
новите, рег. број 18/67 е запишано основањето и 
конституирањето на Основната заедница на обра-
зованието со седиште во Охрид. Предмет на рабо-
тењето на заедницата е: да се грижи за обезбеду-
вање на средствата за вршење на дејностите на 
образованието и воспитувањето, утврдени со про-
грамата на Заедницата на образованието; да упра-
вува со средствата за образование што и припаѓаат; 
да определува критериуми и мерила за распредел-
бата на средствата за образование и да врши рас-
пределба на тие средства по одделни образовно-
воспитни дејности; да соработува со други заедни-
ци на образованието; да дава мислење за основање 
нови установи за образование и воспитување, чија 
дејност ќе се финансира од средствата на заедни-
цата на образованието; да соработува со опште-
ствено-политички заедници и работни организации 
во донесувањето на плановите и програмите за раз-
витокот на образованието и воспитувањето во оп-
ределувањето на потребите од стручни кадри и за 
други прашања од значење за развитокот на обра-
зованието и воспитувањето, и други работи опре-
делени со закон и статутот на Заедницата на обра-
зованието. 

Претседател на заедницата е Илиоски Атанас. 
Основачи на Заедницата се: Гимназијата „Кли-

мент Охридски", Средното училиште со економски 
и гимназиски паралелки, „Мите Богоевски", Уго-
стителското училиште „В. Питошевски", Училиште 
то за ученици во стопанството „М. Т. Јаковлевски"; 
Металскиот училишен центар сите од Охрид; основ-
ните училишта: „Климент Охридски", „Глигор Пр-
личев", „Братство единство" од Охрид; „Коле Не-
делкоски" — с. Велгошти, „Наум Охридски", с. 
Пештани, „Браќа Миладинови" с. Мешеишта, „Ко-
чо Рацин" с. Требеништа, „Светозар Вукмановиќ 
— Темпо" с. Белчиште, „Богоја Милески" с. Вел-
меј, „Г. Блажески" с. Слатина, „И ноември" с. Сл. 
Анови, „Гоце Делчев" с. Косел, „Кочо Рацин" с. 
Вапила, „Димитар Влахов" с. Д. Лакочереј, „П. Ча-
улев" с. Куратица, „Страшо Пинџур" с. Свиништа, 
Основното музичко училиште — Охрид; Пионер-
скиот дом „Иво Рибар Лола" — Охрид; Устано-
вата за дневен престој на деца „Јасна Ристева" — 
Охрид; Училишниот интернат „Климент Охридски" 
— Охрид; Работничкиот универзитет — Охрид; 
Електродистрибутивното претпријатие — погон — 
Охрид; Фабриката „X. Т. Драговиќ" - Охрид; Фа-
бриката „Лихнида" — Охрид; Претпријатието „8 
март" - Охрид; Претпријатието за обработка на 
тутун - Охрид; Земјоделската задруга - Прен-
тов Мост; Земјоделската задруга с. Требеништа; 
Земјоделската задруга с. Велмеј; Живинарската 
фарма — Охрид; Градежното претпријатие „Труд-
беник" - Охрид; ШИП „Галичица" - Охрид; Ав-
тотуристичко претпријатие „Галеб" — Охрид; Тр-
говското претприајтие „Охридски магазин" — Ох-
рид; Угостителското претпријатие „Летница" — Ох-
рид; Дрводелското претпријатие „7 ноември" — 
Охрид; Кондураџиската задруга „Илинден" — Ох-
рид; Установата за комунални услуги — Охрид; 
Градската библиотека „Глигор Прличев" — Охрид; 
Медицинскиот центар — Охрид; Општинскиот суд 
— Охрид; Конференција на ССРНМ — Охрид; Син-
дикатот на општествени дејности — Охрид; Оп-
штинскиот комитет на Сојузот на младината — 
Охрид; Собранието на општината Охрид, со одлу-
ка од 30. V. 1967 година на основачкото собрание. 

Заедницата ќе ја потпишува Илиоски Атанас, 
претседател. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 31/67. (1537) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека на 8. IX. 1967 година во регистарот на уста-
новите, рег. број 14/67 е запишано основањето и 

конституирањето на Основната заедница на обра-
зованието со седиште во Прилеп. Предмет на рабо-
тењето на Заедницата е: да се грижи за обезбеду-
вање на средства за вршење на дејностите на обра-
зованието и воспитувањето утврдени со програма-
та на Заедницата на образованието, да управува со 
средствата за образование што и припаѓаат, да 
определува критериуми и мерила за распределба 
на средствата за образование и да врши распредел-
ба на тие средства по одделни образовно-воспитни 
дејности, да соработува со други заедници на обра-
зованието, да дава мислење за основање нови уста-
нови за образование и воспитување чија дејност 
ќе се финансира од средствата на Заедницата на 
образованието, да соработува со општествено-по-
литички заедници и работни организации во доне-
сувањето на плановите и програмите за развиток 
на образованието и воспитувањето, во определува-
њето на потребите од стручни кадри и во други 
прашања од значење за развитокот на образова-
нието и воспитувањето и да врши други работи 
определени со закон и статутот на Заедницата на 
образованието. 

Претседател на заедницата е Александар Смуг-
рески. 

Заедницата е основана од основните училишта: 
„Добра Јовановски", „Браќа Миладинови", „Кочо 
Рацин", „Рампо Левката" „Специјалното основно 
училиште, „11 октомври", „Климент Охридски", 
„Кире Гаврилоски", „Никола Тодороски", „Страшо 
Пинџур", „М. Матак", „Ј. Смугрески", „К. Мисир-
ков", „Круме Волнароски", „Г. Делчев", „Моша 
Пијаде", „Браќа Миладинови", Стиф Наумов", 
„Борка Талески", „П. Даскалов", „Никола Тесла", 
,.П. Глигуроски", „К. Рацин" „К. Гаврилоски", „Ки-
рил и Методи" сите од Прилеп и основното училиште 
од с. Плетвар; Гимназијата „Мирче Ацев", Економ-
ското училиште, Тутунското училиште, Хемиското 
училиште, Електро-машинското, Дрвното учили-
ште, Медицинското училиште, Училишниот центар, 
Трговското училиште, Земјоделското училиште, Ра-
ботничкиот универзитет, Пионерскиот дом, Уче-
ничкиот дом и Музичкото училиште од Прилеп; 
народните универзитети во с. Кривогаштани, Дол-
нени, Тополчани; работните организации: Тутуно-
виот комбинат — Прилеп; Дрвно-индустрискиот 
комбинат „Црни Бор" — Прилеп; Мермерен ком-
бинат — Прилеп; Фабриката „Билјана" — Прилеп; 
Фабриката „11 октомври" — Прилеп; Земјоделското 
стопанство „Кузман Јосифовски — Питу", с. Сла-
веј; Трговското претпријатие „Нама" — Прилеп; 
Општинската конференција на ССРНМ — Прилеп, 
Општинскиот синдикален совет — Прилеп; Оп-
штинскиот комитет на Сојузот на младината — 
Прилеп; Медицинскиот центар — Прилеп и Собра-
нието на општината Прилеп. 

Потпишувањето ќе го врши Александар Смуг-
рески, претседател, Глигор Илиоски, сметководи-
тел и Велимир Пешталески, началник на Одде-
лението за општествени служби. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 25/67. (1538) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека на 30. IX. 1967 година во регистарот на уста-
новите, рег. број 17/67, е запишано основањето и 
конституирањето на Основната заедница на обра-
зование, со седиште во Ресен. Предмет на работе-
њето на Заедницата е: да се грижи за обезбеду-
вање на средствата за вршење на дејностите на 
образованието и воспитувањето, утврдени со про-
грамата на заедницата на образованието, да упра-
вува со средствата за образование што и припа-
ѓаат, да определува критериуми и мерила за рас-
пределба на средствата и да врши распределба на 
тие средства по одделни образовно-воспитни деј-
ности, да соработува со други заедници на обра-
зованието, да дава мислење за основање нови уста-
нови за образование и воспитување чија работа ќе 
се финансира од средствата на заедницата, да со-
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работува со општествено-политички заедници и 
работни организации во донесувањето на плано-
вите и програмите за развиток на образованието 
и воспитувањето, во утврдувањето на потребите од 
стручни кадри и во други прашања од значење за 
развитокот на образованието и воспитувањето, да 
врши и други работи определени со законот и ста-
тутот на заедницата на образованието. 

Претседател на Заедницата за образование е 
Трајан Пеца лески. 

Основачи се: Гимназијата „Стив Наумов"; Учи-
лишниот центар „ Ј. Ј. Свештарот"; Основното учи-
лиште „Гоце Делчев" и Основното училиште „Мите 
Богоевски" од Ресен; Основните училишта: „Браќа 
Миладиновци" с. Царев Двор; „Славејко Арсов", с. 
Подмочани; „Димитар Влахов" с. Љубојно; „Борис 
Кидрич" с. Крани; „Иво Рибар Лола" с. Стење; 
Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко"; 
Претпријатието за обработка на тутун; Конфек-
циското претпријатие „Пелистер"; Општинскиот ко-
митет на СММ; Работничкиот универзитет и Тр-
говското претпријатие „Преспанско Езеро", од Ре-
сен како и Земјоделската задруга „Кисела Вода" 
с. Лева Река; Општинскиот синдикален совет — 
— Ресен; Домот за народно здравје — Ресен и Со-
бранието на општината Ресен, со одлука бр. 05-
6081/1 од 21. VII. 1967 год. од основачкото собрание. 

Потпишувањето ќе го врши Пецалевски Тра-
јан, претседател и Саламовски Мише. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 30/67. (1539) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека на 30. IX. 1967 година во регистарот на уста-
новите, рег. број 19/67, е запишано основањето и 
конституирањето на Основната заедница на обра-
зование, со седиште во Струга. Предмет на работе-
њето на Заедницата е да се грижи за обезбедување 
на средствата за вршење на дејностите на образо-
ванието и воспитувањето утврдени со програмата 
на заедницата на образованието, да управува со 
средствата за образование што и припаѓаат, да 
определува критериум и мерила за распределбата 
на средствата за образование и да врши распре-
делба на тие средства по одделни образовно-вос-
питни дејности, да соработува со други заедници 
на образованието, да дава мислење за основање 
нови установи за образование и воспитување, чија 
дејност ќе се финансира од средствата на заедни-
цата на образованието, да соработува со опште-
ствено-политички заедници и работни организации 
во донесувањето на плановите и програмите за 
развитокот на образованието и воспитувањето, во 
определувањето на потребите од стручни кадри и 
во други прашања од значење за развитокот на 
образованието и воспитувањето, да врши и други 
работи определени со закон и статутот на Заед-
ницата на образованието. 

Претседател на Заедницата на образованието е 
Јован Стрезоски. 

Основачи се: Гимназијата „Браќа Миладинов-
ци", Градскиот училишен центар „Нико Нестор", 
Основното училиште „Браќа Миладиновци", Ос-
новното училиште „Јосип Броз Тито" сите од Струга; 
Основните училишта: „Башкими" с. Делгошти; 
„Климент Охридски" с. Драслајца, „Фејзи Винца" 
с. Велешта, „Ашим Агуши" с. Радолиште, „Един-
ство" с. Октиси, „Маршал Тито" с. Лабуништа, 
„Кирил и Методи" с. Луково, „Страшо Пинџур" с. 
Вевчани, „Гоце Делчев" с. Јабланица, „Димитар 
Влахов" с. Радожда Ученичкиот дом „Браќа Мила-
диновци" — Струга; Заводот за школство — Ох-
рид; Заводот за запослување на работници — 
Струга; Системот Црнодримски хидроелектрани — 
Струга; Фабриката „Борис Кидрич" — Струга; Фа-
бриката „Рекорд" — Струга; Фабриката „Стру-
жанка" — Струга; Дрвниот комбинат „Караорман" 
— Струга; Претпријатието за обработка на тутун 
- погон — Струга; ЗПК „Струшко поле" — Стру-
га; Водостопанското претпријатие „Црни Дрим" — 

Струга; Автотранспортното претпријатие „Струга" 
— Струга; Трговското претпријатие „Струшка тр-
говија" - Струга; Земјоделската задруга „Напре-
док" с. Ложани; Услужното занаетчиско претпри-
јатие „Единство" — Струга; Градежно-занаетчи-
ското претпријатие „Дримкол" с. Вевчани; КО ус-
танова „Браќа Миладинови" — Струга; Општин-
ската конференција на ССРНМ — Струга; Општин-
скиот синдикален совет — Струга, Општинскиот 
комитет на CM — Струга; Медицинскиот центар — 
Струга со одлука од 23. VI. 1967 година од осно-
вачкото собрание. 

Потпишувањето ќе го врши Нецип Ибушоски 
и Анастас Косто јчиноски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 32/67. (1540) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. I. 1967 година, страна 393, реден број 1, е за-
пишана под фирма: Продавница „Рефлекс", со се-
диште во Струмица ,ул. „Јосиф Јосифовски Свеш-
тарот" бр. 35. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на чевли. 

Раководител на продавницата е Драгољуб Пас-
паљ, кој не е овластен да ја потпишува. Продавни-
цата ќе ја потпишува генералниот директор на Тр-
говското претпријатие „Рефлекс" од Белград. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката од работничкиот совет на „Ре-
флекс" — Београд бр. 11945 од 3. VIH. 1966 год. и 
решението на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Струмица бр. 03-4796/1 од 
5. VIII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
9/67. (284) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. I. 1967 година, страна 386, реден број 6, е запи-
шана под фирма: Продавница, со седиште во Стру-
мица, ул. „Маршал Тито" бр. 24. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на железар-
ски и метални стоки, селско-стопански машини, мо-
торни возила, резервни делови и прибор и електро-
технички материјали. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
отќуп и продажба на моторни возила со резервни 
делови, земјоделско-градежни машини и посреду-
вање во прометот на стока „Комерц" — Струмица. 

Раководител на продавницата е Томе Младе-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Продавни-
цата ќе ја потпишува директорот на претпријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката од работничкиот совет на прет-
пријатието бр. 1024 од 20. IX. 1966 година и реше-
нието од Одделението за стопанство на Собранието 
на општина Струмица бр. 03-241/1 од 17. I. 1967 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
32/67. (287) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21. I. 1967 година, страна 269, реден број 7, е за-
пишана под фирма: Продавница број 2, со седиште 
во Штип, ул. „Железничка". Предмет на работење-
то на продавницата е: продажба на текстил, куса и 
плетена стока и конфекција. 

Продавницата е основана од Фабриката за лес-
на модна конфекц,ија при ЗПТ „Македонка" — 
Штип. 

В. д. раководител на продавницата е Стојанов 
Драган, кој не е овластен да ја потпишува. 

Впишувањето е извршено во регистарот1 врз ос-
нова на решението од Одделението за стопанство 
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на Соб-ранието на општината Штип бр. 05—395 од 
21. I. 1967 година и решението од работничкиот совет 
на Фабриката, бр. 28/1 Р. С. од 13. VIII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
18/67. (294) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 294, страна 5, книга П, е запишано под фир-
ма: Реалитетна агенција од Марибор — Претстав-
ништво во Куманово (хотел „Кристал" апартман 
бр. 2 спрат П). Предмет на работењето на претстав-
ништвото е: склучување на договори во име и за 
сметка на наведената Агенција според регистрира-
ната дејност при Окружниот стопански суд. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Реалитетната агенција — Марибор, а сог-
лисно со решението на Собранието на општината 
Куманово број 04—1218/1 од 1. Ш. 1967 година. 

Претставништвото во Куманово ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува Кениќ Милорад, в.д. 
раководител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр .67/67 од 18. П. 1967 година. (326) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1018, страна 41, книга V, е запишано под 
фирма: Претпријатие на големо и мало „Нова тр-
говија" од Кочани — Стовариште во Скопје, ул. 
„Крагујевачка" број 17. Предмет на работењето на 
претставништвото е: продажба на стока на големо 
и мало и тоа: градежни материјали, санитарни и 
инсталатерски материјали и стакло. 

Стовариштето е основано од работничкиот совет 
на претпријатието, а согласно со решението на Соб-
ранието на општината Идадија — Скопје број 0/1— 
1902 од 2. П. 1967 година. 

Раководител на стовариштето е Абдулов Ше-
риф. 

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

Од Окружниот1 стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 118/67, од 16. П. 1967 година. (331) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 27. I. 1967 година, страна 142, реден број 1 е 
запишана под фирма: Керамичка индустрија „Цр-
вена ѕвезда", со седиште во Пехчево. Керамичката 
индустрија е основана со издвојување од Фабри-
ката за огноотпорни материјали „Силика" — Гос-
тивар, со спрове-дување на референдум. 

Керамичката индустрија ќе ги обавува следните 
дејности: 

а) производство на огноотпорни материјали од-
носно керамички и други врсти на глина. 

б) производство на керамика, тули, капаци, гли-
нени плочи, канализациони цевки, калиеви печки 
и Други керамички производи. 

Директор на Керамичката индустрија е Стојан 
Горгов Ајтарски. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на одлуката од работничкиот совет бр. 02— 
9445/1-а од 2. ХП. 1966 година и одлуката на само-
стојниот погон „Црвена ѕвезда" — Пехчево бр. 02-55 
од 9. I. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 24/67. (279) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 25. I. 1967 година, страна 395, реден број 2, е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во Ра-
довиш, ул. „Маршал Тито" број 50. 

Продавницата ќе ги врши следните дејности: 
продажба на мебел, електрични апарати и разладни 
уреди за домаќинството, килими, теписи, платна за 

декорација и музички апарати од сопствено произ-
водство. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
дрвна индустрија „Треска" од Скопје. 

Раководител на продавницата е Иван Тушев 
Аџиев, кој не е овластен да ја потпишува. Продав-
ницата ќе ја потпишуваат потписниците на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на решението од Одделението за стопанство на 
Собранието на општина Радовиш бр. 05—3321 од 
31. ХП. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 22/67. (281) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1012, страна 17, книга V, е запишано след-
ното: „Давид Пајиќ" — претпријатие за проекти-
рање, производство монтажа и одржување на лиф-
тови од Белград — Сервис за одржување на лифто-
ви за СР Македонија — Скопје, ул. „ЈНА" број 11. 
Предмет на работењето на сервисот е: одржување 
на лифтови — производство на претпријатието „Да-
вид Пајиќ" — Белград. 

Сервисот е основан од работничкиот совет на 
„Давид Пајиќ" — Белград, со одлука од работнич-
киот совет број 5173/1—66 од 26. VTI. 1966 година. 

Раководител на сервисот е Милиќ Мирослав. 
Сервисот ќе го потпишува; задолжува и раз-

должува матичното претпријатие во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 128/67. од 15. П. 1967 година. (333) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1013, страна 21, книга V, е запишано след-
ното: Индустрија и рудници на мермер „Украс" од 
Нови Пазар — Стовариште во Скопје, ул. „Крагу-
јевачка" број 17. Предмет на работењето на стова-
риштето е: продажба на стока на големо и тоа: 
мермерни плочи, мермерни блокови, надгробни спо-
меници, мермерен мозаик и сите врсти грануланти. 

Стовариштето е основано од работничкиот совет 
на Индустријата и рудниците на мермер „Украс'' 
- Нови Пазар со решение бр. 09/1—22332 од 17.1.1967 
година. 

Раководител на стовариштето е Куковски Стево. 
Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 64/67 од 17. П. 1967 година. (337) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 10, страна 967, книга IV, е запишан под 
фирма: Инвалидско занаетчиско производно прет-
пријатие „Биљана" од Скопје — дуќан број 30 во 
Скопје, Автокоманда. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: продажба на сите видови свои производи и 
производи од други претпријатија, продажба на тр-
говски и прехранбени артикли, како надополнување 
ка асортиманот и продажба со услужување на без-
алкохолни и алкохолни пијалоци. 

Дуќанот е основан од работничкиот совет на Ин-
валидското занаетчиско производно претпријатие 
„Биљана" — Скопје, а согласно со решението на 
Собранието на општината Кале—Скопје бр. 08-21156 
и 620 од 2. П. 1967 година. 

Раководител на дуќанот е Лука Никаљевиќ. 
Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 177/67 од 28. П. 1967 година. (343) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
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рег. бр. 94, страна 835, книга Ш, е запишана под 
фирма: Угостителско слаткарско претпријатие „Сне-
жана" од Горче Петров — Продавница во Ѓорче 
Петров во кругот на пазарот. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на бело пециво, 
бурек, погачици и други преработки, паштета, ту-
тун, преработки, кибрит, прибор и друго што е пред-
мет на работата на претпријатието. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Угостителското слаткарско претпријатие „Сне-
жана" од Горче Петров, а согласно со решението 
на Собранието на општината Идадија — Скопје 
09/1 бр. 693 од 28. I. 1967 година. 

Раководител на цродавницата е Јадиковски 
Сцасо. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 833/66 од 17. П. 1967 година. (386) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатие јата и дуќаните, 
рег. бр. 1026, страна 85, книга V, е запишана под 
фирма: Пољопривредни комбинат „Белград" од 
Белград — Падинска скела — Погон индустрија 
црева и сиришта^ — Пословница во Горче Петров, 
ул. „Гуро Ѓаковиќ. Предмет на работењето на пос-
ловницата е: преработка на животински црева од 
сите видови и солени и сушени црева. 

Пословницата е основана од Земјоделскиот ком-
бинат „Белград" — Белград — Падинска скела со 
присоединување кон него на Цреварската индустрија 
„Експорт-импорт" — Белград, со одлука на работ-
ничкиот совет од 9. ХП. 1966 година. 

Пословницата во Горче Петров ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува Ивановски Цветанов Алек-
сандар, раководител, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 135/67 год. од 21. П. 1967 год. (388) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 493, страна 453, книга П, е запишано след-
ното: Претпријатие за експлоатација на никлонос-
но-железна руда и производство на феро-никел и 
суров челик „Фени" — Кавадарци, ул. „Маршал 
Тито" број 1. Предмет на работењето на претпри-
јатието е: експлоатација на никлоносно-железна ру-
да и производство на феро-никел и суров челик. 

Претпријатието е основано од Собранието на 
општината Кавадарци, со решение број 01—8855 од 
20. I. 1967 година. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето: Љупчо Шкартов, главен директор и Георги 
Русковски, заменик на главниот директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 75/67, од 28. П. 1967 година. (391) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 232., страна 633, книга I, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес 
— Продавница број 28 во с. Башино Село. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
сите видови колонијално-прехранбени сто1ш, живот-
ни намирници, индустриска стока за домаќинството, 
парфимериски и базарски стоки, млеко и млечни 
производи, стакло, порцелан, емајлирани садови, ре-
нта, пегли, сите видови сувомесни производи, јајца, 
живина, сите видови конзервирани производи, јуж-
но овошје и сите видови алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и др. 

Продавницата е основана со припојувањето на 
Трговското претпријатие за колонијал „Илинден" — 
Титов Велес кон Трговското претпријатие „Вардар" 

- Титов Велес со решение фи бр. 623/62 од 13. X. 
1962 година. 

Раководител на продавницата е Перчинков Пе-
трев Благој. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 127/67, од 16. П. 1967 година. (393) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот ,на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 232, страна 633, книга I, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски и ко-
лонијални стоки на големо „Вардар" — Титов Велес 
— Продавница за текстил во Титов Велес, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 112. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на сите видови текстилни 
производи, машки и женски штофови (памучни, вол-
нени свилени и синтетички), волнена, памучна, сви-
лена и синтетична трикотажа, машки, женски и 
детски чорапи, волница, чадори, памук за јоргани, 
дердуф, теписи, ќилими, јамб о л ми и јоргани, ду-
шеци, машка, женска и детска конфекција, лино-
леум, страгули, мушами и останати текстилни и син-
тетички производи. 

Продавницата е основана со присоединување на 
Трговското претпријатие за промет на текстилна га-
лантерија и конфекција „Сутјеска" — Титов Велес 
кон Трговското претпријатие „Вардар" — Титов Ве-
лес со решение Фи бр. 625/62 од 13. X. 1962 година. 

Раководител на продавницата е Стојанов Тодо-
ров Ангел. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 125/67 од 16. П. 1967 година. (394) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1019, страна 45, книга V, е запишана под 
фирма: Зидаро-фаса,дерска задруга „Пелистер" -
Скопје, ул. „Луј Пастер" бр. 5/П. Предмет на рабо-
тењето на задругата е: ѕидаро-фасадерска дејност. 

Задругата е основана од основачите на основач-
кото собрание, одржано на 24. П. 1967 година, 
и тоа: Флорин Ѓорѓиевски, Мирко Јовановски, Ма-
рија Стоилова, Теодосиевски Славе, Симоновски 
Божидар, Величковски Илија, Јордановски Томе, 
Прокопиевски Трајко, Мицев Герасим, Заевски Ра-
де, Ристевски Благоја, Петковски Добре и Тимче 
Велковски. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Флорин Ѓорѓиевски ,в. д. директор, 
Марија Стоилова и Јовановски Мирко, основачи и 
членови на задругата. 

Членови на привремениот управен одбор се: 
Марија Стоилова, претседател на управниот одбор, 
Мирко Јовановски, Петковски Добре, Заевски Раде 
и Величковски Илија, членови на управниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф^ 
бр. 116/67 од 28. П. 1967 година. (403) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 827, книга IV, е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија'4 

— прехранбен комбинат Скопје — Филијала -
Скопје — Продавница број 8 во село Горно Лисиче. 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на житарици и преработки од жита, ориз, грав, 
тестенини и добиточна храна. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Работната организација „Жито Македонија" — 
прехранбен комбинат — Скопје, а согласно со ре-
шението на Собранието на општината Кисела Вода 
- Скопје број 04—6801 од 30. IX. 1966 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 51/67 од 27. П. 1967 година. (411) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег -број 296, страна 13, книга П, е запишана под 
фирма: Комбинат „Југопластика" од Сплит — Про-
давница во Куманово, ул. „11 октомври" бр. 1а. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на производите на комбинатот „Југопластика" -
Сплит со дополнение на асортиманот во внатреш-
ниот промет. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Комбинатот „Југопластика" — Сплит, а согласно 
со решението на Собранието на општината Куманово 
број 04—12216/1 од 6. X. 1966 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Звонимир Поповски, раководител, во 
границите на редовното работење на продавницата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 52/67 од 7. Ш. 1967 година. (425) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1022, страна 62, книга V, е запишано под 
фирма: „Ем" Електроиндустрија и сплошна монтажа 
— Марибор — Претставништво во Скопје, ул. „345" 
број За. Предмет на работењето на претставништ-
вото е: склучување на договори за купопродажба на 
производите на ЕМ на територијата на СР Маке-
донија во име и за сметка на матичното претприја-
тие; стручно-техничка соработка со проектанските 
бира и купувачите во врска со проектирањето, рас-
клопните уреди и трафостаници; надзор над рабо-
тата на договорените сервиси на сите сервиси за 
широка потрошувачка. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на ,,ЕМ" Ел ектроинду стрија и сплошна мон-
тажа — Марибор, а согласно со решението на Соб-
ранието на општината Кисела Вода — Скопје бр. 
04—8809 од 31. ХП. 1966 г. 

Раководител на претставништвото е Мисларов 
Радослав. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, го граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
5р. 79/67, од 28 .П. 1967 година. (437) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1023, страна 73, книга V, е запишано под 
фирма: Претпријатие за снабдување на земјодел-
ството „Агроопрема" — Белград — Претставништво 
во Скопје, ул. „Детинска" бр. 24/Ш. Предмет на ра-
ботењето на претставништвото е: склучување на до-
говори за купопродажба на стока од дејноста на 
претпријатието — основач, регистрирана со реша-
нието Фи бр. 1566/60 при Окружниот стопански суд 
во Белград и тоа под точките а) и б). 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Претпријатието за снабдување на земјо-
делството „Агроопрема" — Белград со одлука од 
6. П. 1967 година. 

Раководител на претставништвото е Гашев Еф-
тим. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 138/67, од 4. Ш. 1967 година. (438) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1024, страна 77, книга V, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие „Ферромото" од Ма-
рибор — стовариште во Скопје, ул. „29 ноември" 

број 2. Предмет на работењето на стовариштето е: 
промет со репродукциони материјали. 

Стовариштето е основано од работничкиот совет 
на „Ферромото" — Марибор, со одлука од одржа-
ната седница на 10. П. 1967 година. 

Раководител на стовариштето е Ристов Јован. 
Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 221/67, од 10. Ш. 1967 година. (439) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 494, страна 963, книга VI, е запишано под 
фирма: Ловечко друштво „Голиќ" од Титов Велес 
— Продавница во Титов Велес, ул. „Алексо Дем-
ниев" број 2. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на ловен и риболовен материјал, 
и спортски прибор. 

Продавницата е основана од Ловечкото друшт-
во „Голиќ" — Титов Велес, а согласно со решението 
на Собранието на општината Титов Велес бр. 03— 
1194/1 од 20. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Трајко Шојлев. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 185/67, од 28. П. 1967 година. (443) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 333, страна 1565, книга I, е запишано под 
фирма: Завод за станбено и комунално стопанису-
вање од Тетово — Проектантско биро во Тетово. 
Предмет на работењето на бирото е: изработка на 
техничка документација за објекти од општествен 
стандард, станбени згради и комунални објекти, из-
работка на урбанистички планови, вршење геодет-
ско снимање со изработка на планови и вршење 
технички надзор на градежни објекти. 

Бирото е основано од работничкиот совет на За-
водот за станбено и комунално стопанисување — 
Тетово со одлука бр. 91/3 од 31. Ш. 1966 година. 

Раководител на бирото е инженер архитект 
Дембовеки Душан. 

Проектантското биро ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
Заводот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 53/67, од 28. П. 1967 година. (450) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1045, страна 207, книга V, е запишано под 
фирма:. Градежно претпријатие „25 мај" — Горче 
Петров, ул. „Димитар Влахов" број 45. Предмет на 
работењето на претпријатието е вршење ѕидаро-
фасадерска дејност. 

Претпријатието е основано од Задружниот совет 
на Градежно-занаетчиската задруга „25 мај" — Ско-
,пје, со одлука број 195 од 21. Ш. 1967 година со 
прераснување во претпријатие. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Митко Николовски, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Гра,дежното претпријатие „25 мај" — Ѓорче Пет-
ров е конституирано на 20. Ш. 1967 година За-
другата се брише од регистарот на задругите кај 
овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 331/67 од 26. IV. 1967 година. (762) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 959, страна 607, книга IV, е запишан под 
фирма: Индустрија за фармацеутски производи, хе-
миски производи и промет со лековити билки „Ал-
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калоид билка" од Скопје — Погон „Алкалоид" — 
Скопје. Предмет на работењето на погонот е: про-
изводство на опиумови алкалоиди и препарати, 
фармацеутски и хемиски производи, фармацеутски 
препарати, извоз на производи од сопствено произ-
водство, увоз на хемиско-фармацеутски репродук-
ционен материјал и помошен материјал, суров опи-
ум, афионови шишарка, опиумови алкалоиди и ре-
зервни делови за сопствено производство. Увоз на 
готови лекови и фармацеутски репродукциони ма-
теријали за други сопствени организации. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
„Алкалоид билка" — Скопје, со одлука бр. 2297 од 
13. IV. 1967 година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето: Иконо-
мов Теохар Георги, Теодосиевски Тодоров Денко 
Исмаилов Хасан Хамзо, Божинов Тодоров Борис, 
Туџаров Иван Душко и Рафески Димитар Крсто. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 265/67 од 25. IV. 1967 година. (773) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1044, страна 203, книга V, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Лисичанка" во с. Горно Лисиче, Скопско. Предмет 
на работењето на претпријатието е: откуп и про-
дажба на овошје и зеленчук, сите видови житарици, 
брашно, трици, резанец и друго, млеко и млечни 
производи, добиток за колење (копитар и чапунка-
ри), живина, јајца, колонијални стоки, конзерви-
рани стоки, индустриски стоки, алкохолни и безал-
кохолни пијалоци, градежни и огревни материјали, 
вештачки ѓубрива, заштитни средства, (средства за 
заштита на билните растенија), откуп и промет на 
^преработени кожи и волна, откуп и продажба на 
репродукционен материјал и разни семиња за по-
леделство. 

Претпријатието е основано на основачкото соб-
рание, одржано на ден 27. Ш. 1967 година и 22. IV. 
1967 година од основачите: Крсте Цветановски, Рис-
то Петрушевски, Петре Петрушевски, Милан Пет-
рушевски, Илија Илиевски, Ордан Илиевски, Спиро 
Цветановски, Анте Цветановски, Јован Стефанов-
ски, Ангеле Цветановски, Киро Илиевски, Младен 
Илиевски, Најда Илиевска, Симеон Антовски, Стра-
хил Јаневски, Љуба Николова, Добривоје Трајковиќ, 
Крсте Д. Цветановски и Стојанка Здравеска. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат во границите на овластувањето Рис-
то Тодоров Петрушевски, в. д, директор, и Крсте 
Павлев Цветановски. 

Трговското претпријатие на големо и мало „Ли-
сичани" од село Горно Лисиче е конституирано на 
30. Ш. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 389/67. (777) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1049, страна 227, книга V, е запишана под 
фирма: Трговска работна организација на големо 
и мало „Нова трговија" од Кочани — Продавница 
број 1 во Скопје, населба „Железничка колонија". 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на сите видови прехранбено-колонијални стоки, 
сите видови на алкохолни пијалоци и друго. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговската работна организација на големо 
и мало „Нова трговија" од Кочани, со одлука 6poj 
1076/8 од 25. Ш. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Гарев Мирко. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 335/67. (780) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1047, страна 219, книга V, е запишана под 
фирма: Трговска работна организација на големо 
и мало „Нова трговија" од Кочани — Продавница 
број 2 во Скопје, улица „Бит пазар". Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на сите 
видови прехранбено-колонијалии стоки, сите видови 
алкохолни пијалоци и друго. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговската работна организација на големо 
и мало „Нова трговија" од Кочани, со одлука број 
1076/9 од 25. III. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Арсов Мила-
дин. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 333/67. (781) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1052, страна 239, книга V, е запишана под 
фирма: Трговска работна организација на големо 
и мало „Нова трговија" од Кочани — Продавница 
број 3 во Скопје, населба Драчево. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на сите 
видови прехранбено-колонијални стоки, сите видо-
ви на алкохолни пијалоци и друго. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговската работна организација на големо 
и мало „Нова трговија" од Кочани, со одлука бр. 
1076/7 од 25. III. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Тушевски 
Драгомир. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 337/67 од 27. IV. 1967 година. (782) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1053, страна 243, книга V, е запишана под 
фирма: Трговска работна организација на големо 
и мало „Нова трговија" од Кочани — Продавница 
во Скопје, населба Бутел II. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на сите видови 
прехранбено-колонијални стоки, сите видови на 
алкохолни пијалоци и друго. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговската работна организација „Нова тр-
говија" — Кочани, со одлука бр. 1076/4 од 25. Ш. 
1967 година. 

Раководител на продавницата е Несторов Киро. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 332/67, од 27-IV-1967 год. (783) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1050, страна 231, книга V, е запишана под 
фирма: Трговска работна организација на големо 
и мало „Нова трговија" од Кочани — Продавница 
број 4 во Скопје, населба „Лисиче". Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на сите 
видови прехранбено-колонијални стоки, сите ви-
дови алкохолни пијалоци и друго. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговската работна организација на големо 
и мало „Нова трговија" од Кочани, со одлука број 
1076/6 од 25. Ш. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Гочов Ацо. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 339/67, од 27. IV. 1967 година. (784) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1054, страна 247, книга V, е запишана под 
фирма: Трговска работна организација на големо 
и мало „Нова трговија" од Кочани — Продавница 
број 5 во Скопје, населба „Пржино". Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на сите 
видови прехранбено-кол они ј алии стоки, сите ви-
дови алкохолни пијалоци и друго. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговската работна организација на големо 
и мало „Нова трговија" од Кочани, со одлука број 
1075/5 од 25. Ш. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Илиевски 
Димче. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 338/67, од 27. IV. 1967 година. (785) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1048, страна 223, книга V, е запишана под 
фирма: Трговска работна организација на големо 
и мало „Нова трговија" од Кочани — Продавница 
број 7 во Скопје, населба „Влае". Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на сите 
видови прехранбено-колонијални стоки, сите видови 
алкохолни пијалоци и друго. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Работната организација на големо и мало 
„Нова трговија" од Кочани, со одлука број 1076/3 
од 25. Ш. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Ахметовиќ Ра-
сим. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 334/67 од 27. IV. 1967 година. (786) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1051, страна 235, книга I, е запишана под 
фирма: Трговска работна организација на големо 
и мало „Нова трговија" од Кочани — Продавница 
број 8 во Горче Петров II. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на сите видови пре-
хранбено-колонијалии стоки, сите видови на алко-
холни пијалоци и друго. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговската работна организација на големо 
и мало „Нова трговија" — Кочани, со одлука број 
1076/67 од 25. Ш. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Маневски 
Јоско. 

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

Од Окружниот стопански суд Скопје, Фи бр. 
336/67. (787) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 497, страна 1019, книга И, е запишана под 
фирма: Претпријатие за откуп и продажба на сите 
врсти индустриски отпадоци „Обнова" од Осијек — 
Продавница во Титов Велес, ул. „Солунска" број 7. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на фелерична стока (текстилна, кратка и 
плетена стока и конфекција, јажарски производи, 
ленени и јутени производи, чевли, производи од 
гума, каучук и пластични маси, железарска и ме-
тална стока, земјоделски алат, стакло, порцелан и 
керамичка стока). 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието за откуп и продажба на 
сите видови индустриски отпадоци „Обнова" од 

О си ј ек, а согласно со решението на Собранието на 
општината Титов Велес бр. 03-827/1 од 28. II. 1967 
година. 

Раководител на продавницата е Благоја Панов 
Левков. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие во границите 
на овластувањето, а раководителот има право да 
потпишува документи кои се однесуваат на ра-
ботата на продавницата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 242/67 од 27. Ш. 1967 година. (801) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 152, страна 519, книга II, е запишано под 
фирма: Угостителско претпријатие „Интернацио-
нал" од Титов Велес — Бифе во Титов Велес, улица 
„Јане Сандански". Предмет на работењето на би-
фето е продажба и услужување со сите видови ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци, храна и скара. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Интернационал" од 
Титов Велес, со одлука број 3-105/73 од 24. XI. 1966 
година. 

Раководител на бифето е Панчева Цвета. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 225/67, од 16. III. 1967 година. (803) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 152, страна 519, книга И е запишано под 
фирма: Угостителско претпријатие „Интернацио-
нал" од Титов Велес — Бифе во с. Градско. Пред-
мет на работењето на бифето е продажба на сите 
видови алкохолни, безалкохолни и други пијалоци, 
како и скара. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Интернационал" од 
Титов Велес, со одлука бр. 57/39 од 10. VI. 1967 го-
дина. 

Раководител на бифето е Илиев Трајче. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 377/67 од 21. IV. 1967 година. (804) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 495, страна 975, книга II, е запишана под 
фирма: Ѕидаро-фасадерска задруга „Слога", Него-
тино Вардар. Предмет на работењето на задругата 
е ѕидаро-фасадерска дејност. 

Задругата е основана од основачите на Основач-
кото собрание одржано на 22. II. 1967 година и тоа: 
Крсте Неделков, Горѓи Наков, Димовски Владо, Сто-
јанов Г. Димитар, Јанакиев 3. Лазар, Страшо Митев, 
Ванчо Стојанов, Владо Ристов, Томе Ставров, Еф-
рем Атанасов, Андонов К. Милан, Петров Т. Стево, 
Андон Андоновиќ, Владо Петров и Јосиф Јакимов. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Крсте Не-
делков, в. д. директор и Томе Ставрев, член на за-
другата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 229 од 27. III. 1967 година. (487) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1029, страна 101, книга V, е запишано под 
фирма: Посредничко биро „Искра" — Скопје, ул. 
„158" број 3. 

Предмет на работењето на Бирото е: доведу-
вање во врска на комитентите или комитентот со 
трети лица заради заклучување договори за одре-
дена дејност во прометот, како и давање известу-
вање за состојбата на пазарот. 
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Посредничко^ биро е основано од основачите 
на основачкото собрание одржано на 25. XII. 1966 
година и тоа: Павле Бонев, Ангел Трајковски, Сте-
фановски Стефо, Мај ановска Зорица, Јанакие Ја-
накиевски, Палиќ Цветанка, Браевиќ Велко, Ни-
кола Костадинов, Магда Петрова и Бранко Стој-
чевски. 

Посредничко^ биро „Искра" — Скопје ќе го 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во гра-
ниците на овластувањето Павле Бонев, в. д. ди-
ректор и Ангел Трајковски, член — основач. 

Посредничкото биро „Искра" — Скопје е кон-
ституирано на 25. XII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 246 од 22. III. 1967 година. (489) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 155, страна 403, книга I, е запишано под 
фирма: Општо трговско претпријатие на ангро 
„Ангропромет" — Склад во Титов Велес. Предмет 
на работењето на складот е продажба на градежни 
материјали. 

Складот е основан од работничкиот совет на 
Општото трговско претпријатие „Ангропромет" — 
Валандово, со одлука број 54 од 31. I. 1967 год. 

Раководител на складот е Трајко Јованов Гор-
гиев. 

Складот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 245 од 29. III. 1967 година. (516) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1028, страна 97, книга V, е запишано под 
фирма: Шумско-индустриски комбинат „Горњи 
Ибар" — Рожај — Стовариште — Продавница во 
Скопје, во близината на Хемиската индустрија 
„Пролетер" — Скопје. 

Предмет на работењето на стовариштето е про-
дажба на мало и големо на сопствени производи, 
како и дополнување на асортиманот од областа на 
градежништвото. 

Стовариштето е основано од работничкиот со-
вет на Шумско-индустрискиот комбинат „Горњи 
Ибар" - Рожај, со решение бр. 06-18556 од 18. X. 
1966 година на Собранието на општина Кале, Ско-
пје. 

Стовариштето — продавницата во Скопје ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува Кожуваров 
Димитар, в. д. раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 113 од 17. III. 1967 година. (551) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 343, страна 31, книга II е запишан под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Те-
тово — Погон „Полог" — Тетово. Предмет на ра-
ботењето на погонот е: земјоделско-сточарско и жи-
винарско производство; производство на садници; 
изработка на програми и елаборати; промет со зем-
јоделски производи и репродукциони материјали; 
вршење услуги со земјоделски машини со сервис 
за оправка на земјоделски машини; спроведување 
на меринизација, управување со високопланински 
пасишта; производство и купопродажба на сите ви-
дови конзерви од овошје, зарзават и месо; безал-
кохолни и алкохолни пијалоци; сопствено и услуж-
но ускладиштување и одржување на свежо овошје, 
зарзават, млеко, месо, млечни и месни производи; 
купопродажба и преработка на сите видови овошја; 
зарзават, млеко, месо, млечни и месни производи; 
кобперирање за производство на земјоделско-сто-
чарски и други производи со индивидуални земјо-
делски производители преку создавање на разни 
видови кооперации; организирање на штедење и 
кредитирање; промет со кожи и волна; промет со 

техничко и огревно дрво; вршење на мелиорации, 
наводнување и одводнување на земјоделски повр-
шини; трговија на мало преку трговски дуќани за 
продажба на земјоделеко-сточарски производи; ре-
продукциони материјали (семе, вештачки ѓубрива 
и др.); земјоделско-сточарско производство, препа-
рати за заштита на земјоделските растенија, земјо-
делски машини и делови за земјоделски машини. 

Погонот е основан со одлука бр. 01-3527 од 31. 
XII. 1966 година за соединување на Земјоделскиот 
комбинат „Полог", Тетово, Земјоделската задруга 
„Вардар", с. Брвеница, и Земјоделско-сточарското 
стопанство „Борец", с. Лешок, во нова стопанска 
организација под име: Земјоделско-индустриски 
комбинат — Тетово, со три погони со самостојна 
пресметка и тоа: Погон „Полог" — Тетово, Погон 
„Вардар", с. Брвеница и Погон „Борец", село Ле-
шок. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат инженер Трајковиќ Радислав, раково-
дител и Драго Петровски, шеф на сметководството, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 200 од 6. III. 1967 година. (574) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1035, страна 153, книга V, е запишано под 
фирма: Занаетчиско претпријатие за електрична и 
водоводна инсталација „Напредок" — Горче Пе-
тров, ул. „Гуро Ѓаковиќ" број 6. Предмет на рабо-
тењето на претпријатието е: изведување на сите 
видови внатрешни и надворешни електрични ин-
сталации, нисконапонски и високонапонски воз-
душни мрежи, кабловски мрежи и постројувања 
како и трафостаници; изведување на внатрешни и 
надворешни водоводни и канализациони инстала-
ции, уредување на санитарни објекти, како и из-
ведување на пумпни станици и премотување — вин-
кловање на сите видови електромотори и помали 
трансформатори, со сервис за услуги на граѓаните. 

Претпријатие е основано од основачите, група 
граѓани на основачкото собрание одржано на 2. IV. 
1967 година и тоа: Стојановски Јордан, Златанов-
ски Миле, Митревски Александар, Дончевски Алек-
сандар, Стојановиќ Драгица, Јадровска Блага, Илов-
ска Ѓурѓа, Стефановски Злате, Бајрами Мифтар, 
Јашари Феми, Велковски Киро, Костадинов Бла-
гоја, Зумбери Ештреф, Андреа Петрушевски, Ја-
кимовски Раде, Бошковски Велибор, Крстевски 
Велко, Оцевски Сретен, Смилевски Драган, Ристев-
ски Киро, Новковски Петко, Коцев Благоја, Гориќ 
Стојче, Тодоровски Благоја, Бошковски Андреја, 
Лубачевски Александар, Ничевски Никола, Стој-
чевски Драган, Адеми Селман, Црничин Алексан-
дар, Боцевски Панче, Коки Мухарем, Петровски 
Мирослав, Шаревски Јеремија, Точевски Васил и ј е, 
Кралев Благоја, Буцевски Серафим, Стојановски 
Трајко, Набаков Раде, Жигич Мирослав и Бошков-
ски Душко. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Стојановски Јордан, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Занаетчиското претпријатие за електрична и 
водоводна инсталација „Напредок", Горче Петров 
е конституирано на 2. IV. 1967 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 324 од 14. IV. 1967 година. (614) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 334, страна 1041 е запишано под фирма: 
Трговско претпријатие за промет со дефектна сто-
ка и индустриски отпадоци, село Богданци — Де-
ловна единица — Откупна станица, во село Бог-
данци, Гевгелиско. Предмет на работењето на от-
купната станица е продажба на мало и големо на 
сите видови стоки во делокругот на регистрацијата 
на претпријатието. 
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Откупната станица е основана од работничкиот 
совет на Претпријатието „Универзал", село Бог-
данци со одлука бр. 279 од 28. III. 1967 год. 

Откупната станица ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат Станчев Тодор, раководи-
тел и Петрова Васка, в. д. шеф на сметководството, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 314 од 17. IV. 1967 година. (615) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег., бр. 193, страна 851, книга II е запишано под 
фирма: Индустриско производно претпријатие „Та-
ан алва", Кавадарци — Кантина број 5 во Кава-
дарци, улица „Браќа Миладиновци" (во кругот на 
Медицинскиот центар). 

Предмет на работењето на кантината е про-
дажба на мало на готови производи на Претприја-
тието „Таан алва", Кавадарци и тоа: во пакување: 
алва, локум, бонбони, чоколади, кекси, печива, оран-
жади, сладолед, пиво, сувомесни производи и др. 
како и готови производи на другите производители. 

Кантината е основана од работничкиот совет 
на Индустриското производно претпријатие „Таан 
алва", — Кавадарци со одлука бр. 115 од 23. И. 1967 
година. 

Раководител на кантината е Мешков Р. Илија. 
Кантината ќе ја потпишува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 251 од 25. III. 1967 година. (619) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 7, страна 53, книга I е запишано под 
фирма: Земјоделско стопанство „Крушино", Киче-
во — Продавница за репроматеријали број 1, во 
Кичево. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на репроматеријали за земјоделието и 
сточна храна, кабаста и концентрирана. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделското стопанство „Крушино", Ки-
чево, со одлука од одржаната седница на 25. I. 1967 
година. 

Раководител на продавницата е Гавриловски 
Драге. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 274 од 31. III. 1967 година. (620) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 7, страна 53, книга I е запишано под фир-
ма: Земјоделско стопанство „Крушино", Кичево — 
Продавница број 2, за репроматеријали, во село Че-
лопеци. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на репроматеријали за земјоделието и 
сточна храна, кабаста и концентрирана. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделското стопанство „Крушино" — Ки-
чево, со одлука од одржаната седница на 25. I. 1967 
година. 

Раководител на продавницата е Ристески Сто-
јан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 275 од 31. III. 1967 година. (621) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 7, страна 53, книга I е запишана под фир-
ма: Земјоделско стопанство „Крушино", Кичево — 
Продавница за репроматеријали број 3 во село Ос-
ломеј. 

Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на репроматеријали за земјоделството и сточ-
на храна, кабаста и концентрирана. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделското стопанство „Крушино", Киче-
во, со одлука од одржаната седница на 25. I. 1967 
година. 

Раководител на продавницата е Коџациклиос-
ки Сејдин. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 276 од 31. III. 1967 година. (622) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 340, страна 656, книга И е запишана под 
фирма: „Малина" — трговско претпријатие за снаб-
дување на земјоделско-прехранбени производи — 
Титов Велес — Универзална продавница за коло-
нијални, деликатеси^ млечни и месни производи, 
во Титов Велес, ул. „Благој Горев" број 167. 

Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на млечни и деликатесни производи, емиш 
и зарзават во пакувана состојба; сите видови на 
свежо месо и сувомесни производи; производи од 
шеќер и какао, брашно, леб и печиво; сите видови 
на колонијални стоки, животни намирници и пред-
мети за куќна употреба, заклана живина; емајли-
рани садови, производи од порцелан и стакло; по-
цинкувани и алуминиумски производи; производи 
од пластична материја, средства за лична хигиена, 
парфимерија; алкохолни и безалкохолни пијалоци; 
тутунови производи, разна кинкалерија, книжна 
кинкалерија и др. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Малина", Титов Ве-
лес со одлука број 600 од 6. И. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Коцев Тодор. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 264 од 30. III. 1967 година. (638) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 340, страна 656, книга II е запишано под 
фирма: „Малина" — трговско претпријатие за снаб-
дување на земјоделско-прехранбени производи, 
Титов Велес — Продавница за деликатеси и млеч-
ни производи во Титов Велес, ул. „Љубљанска" бр. 
17. Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на млечни производи, јајца, сувомесни про-
изводи; сите видови прехранбени артикли, индус-
триски месни производи; алкохолни и безалкохолни 
пијалоци; кекси и обланди, какао, емиш и конзер-
вирано овошје; слатко и сите видови овошни соко-
ви; маслинки; пакуван ориз, сочиво, маст, зејтин, 
маргарин; минерална вода, мед, таан алва, сите ви-
дови печива; мармелад, сол и оцет. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Малина", Титов 
Велес со одлука на работничкиот совет и решението 
бр. 03-466/1 од 14. II. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Коцев Коста-
дин. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 265 од 30. III. 1967 година. (639) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 340, страна 656, книга П е запишана под 
фирма: „Малина" — трговско претпријатие за снаб-
дување на земјоделско-прехранбени производи, Ти-
тов Велес — Продавница за колонијални, деликате-
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сни, млечни и месни производи во Титов Велес, ул. 
„Маршал Тито" број 98. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на млечни и деликатеси 
производи; емиш и зарзават во пакувана состојба; 
сите видови на свежо месо и сувомесни произво-
ди; производи од шеќер и какао; брашно, леб, печи-
во; сите видови на колонијални стоки, животни на-
мирници и предмети за куќна употреба; заклана 
живина и јајца; емајлирани садови, производи од 
порцелан и стакло; поцинкувани и алуминиумски 
производи; производи од пластична материја; сред-
ства за лична хигиена, парфимерија; алкохолни 
пијалоци; тутунови производи, разна кинкалерија, 
книжна кинкалерија и др. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Малина" — трговско претпријатие — Титов Ве-
лес, со одлука број 618 од 26. И. 1967 год. 

Раководител на продавницата е Танев Горе. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 267 од 30. И. 1967 година. (640) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 
Бариран чек бр. AO 249407, на Индустриското 

бонбонерско претпријатие „Јагода" — Т. Велес. (6656) 
Бариран чек бр. АК 583076, издаден од Тргов-

ското претпријатие за промет со опрема за угости-
телство, трговија и установи на големо „Југоопре-
ма" - Скопје. (6657) 

Лична карта бр. 4606, издадена од ОВР — Гев-
гелија на име Драги Ашовалиев, ул. „Маршал Ти-
то" бр. 201, Гевгелија. (6660) 

Лична карта бр. 3085, издадена од ОВР — Гев-
гелија на име Тодор Колешков, с. Богородица, Гев-
гелија. (6670) 

Лична карта бр. 4237, издадена од ОВР — Гев-
гелија на име Кирил М. Митров, с. Негорци, Гев-
гелија. (6671) 

Лична карта рег.бр. 2664, серија бр. ДА 058664 
издадена од ОВР — Виница на име Благој Глигор 
Дупкарски, ул. „Илинденска" бр. 30, Виница. (6443) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Велиновски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лидија Тешевска, Скопје. (3613) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Живко и Софи јанка Ристески, с. Ма-
џари, Скопје. (3614) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга на име Војислав К. Јанковски, Скопје. (3615) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фоте Беќаровски, Скопје. (3616) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Нови сан на име Хуго Рушевљан, Скопје. (3617) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душанка Брзакова, Скопје. 2618) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неџат Куртиши, Скопје. (3619) 

Работна книшка бр. 34500 на име Нихад Ахмед 
Адем, Скопје. (3620) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Кочевски, Скопје. (3621) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кузман Ј. Кузмановски, Скопје. 

Оружен лист бр. 556, издаден од СВР — Скопје 
на име Беќир Ебиби, Скопје. (3623) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Малиќе Р. Абази, Скопје. (3624) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Д. Блажевски, Скопје. (3625) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благица Савеска, Скопје. (3626) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада С. Спиркоска, Скопје. (3627) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илмие Магаш, н. Бутел I, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Весна Геровска, Скопје. (3629) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благодордна Димитровска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џевит Весели, Скопје. (3631) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шаип Весели, Скопје. (3632) 

Дозвола за носење на оружје бр. 214, издадена 
од СВР — Куманово на име Томислав Вељковиќ, 
Скопје. (3633) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хазбија Хаџиќ, Скопје. (3634) 

Бланко бариран чек бр. А-881548 на претприја-
тието „Порој проект" — Скопје. (3635) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ванчо Јанковски, Скопје. (3637) 

Здравствена легитимација бр. 453134, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Мишко Шкартов, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Кр. Паланка на име Драгица Стојановска, Скопје. 

Свидетелство за завршена III година Средно 
медицинско училиште во Скопје на име Пантелеј 
Кочовски, Скопје. (3640) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Магдалена Николова, населба „Бутел 
I", Скопје. (3641) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Пробиштип на име Стојче К. Додевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исљам Б. Љута, Скопје. (3643) 

Здравствена легитимација бр. 23501, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Ристо А. Саздовски, Ско-
пје. (3644) 

Здравствена легитимација на име Србислава 
Додевска, Скопје. (3645) 

Свидетелство за завршено IV одделение през 
учебната 1948/49 година на име Рефик Даут Мура-
ти, с. Древник, Битола. (3646) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зулфиќар Ибраими, Скопје. (3721) 

Ученичка книшка за V одделение на име Су-
зана Плеша, Скопје. (3723) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Пане Иванов, Скопје. (3724) 

Здравствена легитимација бр. 117270, издадена 
од ЗСО - Скопје на име Живка Ристова, Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 27415, издадена 
од ЗСО — Кратово на име Ленче И. Коцева, Кра-
тово. (3727) 

Здравствена легитимација бр. 10999, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Саџиде Селими, ул. 
„ЈНА" бр. 115, Гостивар. (3728) 

Свидетелство, издадено од Осмолетката во се-
ло Брвеница на име Митана Змејкоски, с. Брвеница, 
Тетово. (3729) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Милка Серафимовска, с. Брвеница, Тетово. 

(3730) 
Здравствена легитимација на име Атије Изара 

Шаини, Тетово. (3731) 
Свидетелство од IV одделение на име Љатив 

Ислами, с. Речане, Гостивар. (3732) 
Свидетелство за завршено IV одделение за воз-

расни, издадено од основното училиште „Вардар" 
с. Вруток на име Јорде Дамјановски, с. Вруток, 
Гостивар. (3733) 

Свидетелство бр. 3113, издадено од основното 
училиште „Моша Пијаде" — Гостивар на име Ве-
џије Шакири, ул. „Илинденска" бр. 5, Гостивар. 

Здравствена легитимација на име Демир Деми-
ровски, с. Драчево, Скопје. (3735) 

Ученичка книшка издадена од училиштето 
„Стив Наумов" — Битола на име Владе Талевски, 
ул. „Борис Стрезов" бр. 5а, Битола. (3736) 
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Диплома за квалификуван шофер, издадена во 
Битола на име Драгомир Ј. Илиевски, с. Тополчани, 
Битола. (3737) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Никола Атанасовски, ул. „Гургур" 
број 23, Битола. (3738) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Цвета Атанасовска, ул. „Гургур" 
број 23, Битола. (3739) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Димитрија Атанасовски, ул. „Гургур" 
број 23, Битола. (3740) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Трајан Ј. Митревски, с. 
Вашарејца, Битола. (3741) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Божана Т. Митревска, 
с. Вашарејца, Битола. (3742) 

Свидетелство за завршен И клас ЕМУЦ „Гуро 
Салај" — Битола на име Атанас Главчев, ул. „Орде 
Чопела" бр. 27, Прилеп. (3744) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Ресен на име Карун Симов Глабочки, с. Подмочани, 
Ресен. (3745) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Ресен на име Тоде Т. Мишевски, с. Сопотско, Ре-
сен. (3746) 

Здравствена легитимација на име Џими Калиќи, 
с. Корошиште, Струга. (3747) 

Здравствена легитимација бр. 43503, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Анка Силјановска, с. 
Зубовце, Гостивар. (3748) 

Диплома за завршено индустриско училиште 
през 1962/63 година на име Билен Фикрет Шаипи, 
ул. „Тоде Богдановски" бр. 33, Гостивар. (3749) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8799, 
издадена од КЗСО — Штип на име Чона Ташко 
Костова, с. Балталија, Штип. (3750) 

Здравствена легитимација бр. 14660, издадена 
од КЗСО — Пробиштип на име Ранко Илиевски, 
Пробиштип. (3751) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Душан Гроздановски, с. Логоварди, 
Битола. (3752) 

Здравствена легитимација бр. 3319, издадена од 
КЗСО — Дебар на име Емина К. Ариброска, с. Жи-
тинени, Дебар. (3753) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од осмолетката „Димката А. Габерот" с. Со-
пот през 1966/67 година на име Лена Ј. Илиева, с. 
Сопот, Кавадарци. (3756) 

Здравствена легитимација бр. 45177 на име 
Симњан Несторовски, с. Теарце, Тетово. (3757) 

Свидетелство бр. 356 за I клас, издадено од 
гимназијата „Панче Пешев" на име Стојан Р. Јо-
вановски, Гостивар. (3758) 

Здравствена легитимација бр. 824, издадена од 
ЗСО — Филијала — Кочани на име Стојанка Фи-
данова Петкова, с. В. Кршла, Виница. (3759) 

Здравствена легитимација бр. 20241, издадена 
од ЗСО — Битола на име Владо П. Талевски, ул. 
„Борис Стрезов" бр. 5а, Битола. (3760) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од основното училиште „Кирил и Методи" 
с. Кукуречани на име Лепа Милева Јанковска, с. 
Кукуречани, Битола. (3761) 

Здравствена легитимација бр. 3022, издадена од 
ЗСО — Крива Паланка на име Грозде Крстов Ко-
стовски, ул. „Осоговска" бр. 5 Кр. Паланка. (3762) 

Здравствена легитимација бр. 21757 на име Мир-
ка Ј. Георгиева, Кратово. (3763) 

Здравствена легитимација бр. 77884, издадена од 
ЗСО — Тетово на име Идризи Месут, с. Отушиште, 
Тетово. (3764) 

Здравствена легитимација бр. 73, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Љубица Димитриевска, с. 
Бањица, Гостивар. (3765) 

Здравствена легитимација на име Масар Маре-
мов Јакупов, ул. „С. Стојменов"" бр. 166, Кочани. 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Јован Т. Јовановски, ул. „Прилеп-
ска" II зграда, стан 31, Битола. (3767) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Сузана Димовска, ул. „Н. Фундали" 
бр. 2, Битола. (3769) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Горѓи Михајловски, ул. „Партизан-
ска" бр. 92, Битола. (3770) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Кристина Зарковска, ул. „Крушев-
ска" бр. 46, Прилеп. (3771) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Мица Талиминоска, с. Големо Коња-
ри, Прилеп. (3772) 

Здравствена легитимација на име Резехана Бел-
чишта, ул. „Лиман Каба" бр. 33, Дебар. (3773) 

Здравствена легитимација бр. 65262 на име 
Спаса Дончева, ул. „Пролетерска" бр. 23, Кавадар-
ци. (3774) 

Здравствена легитимација бр. 2984, издадена од 
ЗСО — Неготино на име Илија Пеган, Неготино. 

Здравствена легитимација бр. 400223, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Арифе Локман Идризи, 
с. Форино, Гостивар. (3779) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Делчево на име Васил Стојмиров, Делчево. (3780) 

Ученичка книшка од I до V одделение, изда-
дена од основното училиште „Славчо Стојменов" 
— Виница на име Александар Лазаров Димитров, 
ул.,,М. Тито" бр. 58, Виница. (3781) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неџмие Азири, населба Маџари, 
Скопје. (3784) 

Ученичка книшка за завршено VIII одделе-
ние, издадена од Осмолетката „Тефејуз" — Скопје 
на име Дургут Мухамед, Скопје.. (3785) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Симеон И. Чеперов, Скопје. (3786) 

Ученичка книшка од V до VIII одделение, из-
дадена од осмолетката „Наум Наумовски — Борче" 
— с. Маџари, на име Марија Дикова, Скопје. (3787) 

Ученичка книшка од I до V одделение, изда-
дена од училиштето „Доситеј Обрадовиќ" — Скопје 
на име Билјана Петрушевска, Скопје. (3788) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Мефаил, Севдано и Јашар Асанови, 
Горче Петров. (3789) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ферзие Селманова, Горче Петров, 
од ЗСО — Скопје на име Ајша Беља, Скопје. 
Скопје на име Рамадан Асанов, Горче Петров. (3791) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирослав Спирковски, Скопје. (3793) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Себадин Османов, Скопје. (3795) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубе Илиевски, Скопје. (3796) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Панде Т. Јанакиевски, Скопје. (3797) 

Здравствена легитимација бр. 382088 издадена 
од ЗСО — Скопје на име Ајша Беља, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горѓи Костовски, Скопје. (3799) 

Здравствена легитимација бр. 231143 издадена 
од ЗСО — Скопје на име Јорданка Милевска, Ско-
пје. (3800) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Горче Петров на име Каранфил А. Дамјановски, 
Горче Петров. (3801) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Русе Марковски, Скопје. (3802) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена 
од училиштето „Цветан Димов" — Скопје на име 
Етем Хамидоииќ, Скопје. (3804) 

Свидетелство за завршена I година ЕМУЦ — 
Машински отсек — Скопје на име Трајан Стојанов, 
Скопје. (3805) 

Здравствена легитимација бр. 7755, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Ирена Павлова, Скопје. (3806) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветанка Ж. Симоновска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојан Т. Денковски, Скопје. (3808) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Н. Ѓорѓиевски, Скопје. (3809) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Злате П. Милошевски, населба Син-
гелиќ - Скопје. (3810) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Вајде и Трајанка Усеини, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Опаровска, Скопје. (3813) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Божидар Васиљевиќ, Скопје. (3814) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајанка Димовска, с. Ајватовци, 
Скопје. (3815) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Севдије Бајрамова, Скопје. (3816) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Коле Неделковски" — Ско-
пје на име Љубомир Блажевски, Скопје. (3817) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Садри Јашаревиќ, с. Сингелиќ, Ско-
пје. (3819) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емил Поповски, Скопје. (3820) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лиле Трпковска, с. Г. Лисиче, Ско-
пје. (3821) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Ресен на име Николина Карапалевска, с. Шур-
ленци, Ресен. (3824) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Гостивар под бр. 37800 и 44889 на име Милан и 
Драган Апостолоски, с. Беловиште, Гостивар. (3825) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Берово на име Биљана Механџиска, Берово, (3826) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
- Берово на име Јордан Бошаковски, Берово. 

(3827) 
Здравствена легитимација на име Вејчеслав А. 

Поповски, с. Негрево, Берово. (3828) 
Здравствена легитимација бр. 67858, издадена 

од КЗСО — Гостивар на име Пакизе Ханџие, ул. 
„Борче Јовановски" бр. 14, Гостивар. (3829) 

Здравствена легитимација на име Лилјана Пе-
трова Ристеска, ул. „Охрид" број 42, Битола. (3830) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Раиф Мустафовски, 
с. Меџитлија, Битола. (3831) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Илинка Васил Пановска, с. Дол. 
Орехово, Битола. (3832) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Елица Самарџиковска, Ловчанска 
корија, Битола. (3833) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Темјана Јанкулоска, ул. „Ил. Игес-
ки" бр. 47, Битола. (3834) 

Здравствена легитимација на име Адем Руф-
тоски, с. Октиси, Струга. (3835) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Филијала — Кичево на име Хиро и Неија Ука, Де-
бар. (3837) 

Работничка книшка бр. 9317/66, издадена во 
Призрен на име Пеке Физи, Гостивар. (3838) 

Здравствена легитимација на име Наталија 
Цветкова, с. Драчево, Скопје. (3839) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Петре Јовчевски, с. Породин, Би-
тола. (3840) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Кочо Попов, ул. „Иван Милутино-
виќ" бр. 80, Битола. (3841) 

Сообраќајна дозвола ЕТ 22-16, издадена од Од-
делението за внатрешни работи — Демир Хисар на 
име Секула Ѓоргиевски, с. Загориче, Д. Хисар. (3842) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Тоде Јаневски, ул. „Мукос" бр. 78, 
Прилеп. (3843) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Драган Митрески, ул. „Т. Крстески" 
бр. 2, Прилеп. (3844) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија през 
учебната 1965/66 година, издадено од гимназијата 
„Мирче Ацев" — Прилеп на име Стојна Конеска, 
ул. „М. Козар" бр. 44а, Прилеп. (3845) 

Оружен лист бр. 630 од 8. VIII, 1966 година, из-
даден од ОВР — Гостивар на име Акиф Меваип, 
с. Неготино, Гостивар. (3846) 

Свидетелство бр. 22 од учебната 1963/64 
од Индустриско училиште издадено на име Слобо-
дан Смилковски, ул. „Железничка" бр. 1, Гости-
вар. (3847) 

Здравствена легитимација на име Раде Манев, 
с. Уларци, Кочани. (3849) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Битола на име Вера Салевска, ул. „Панде Нико-
лов" бр. 3, Прилеп. (3851) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Битола на име Лазо Спасевски, с. Олевени, Бито-
ла. (3852) 

Свидетелство за завршена III година училиш-
те за применета уметност во Нови Сад на име Трај-
ко Мицески, Кула, стан 14/IV, Прилеп. (3854) 

Свидетелство за завршена IV година училиште 
за применета уметност во Нови Сад на име Трајко 
Мицески, Кула, стан 14/IV, Прилеп. (3855) 

Здравствена легитимација на име Мирјана Ко-
вачевска, с. Лабуништа, Струга. (3856) 

Здравствени легитимации на име Миџарет и 
Назми Мишта с. Радолиште, Струга. (3857) 

Возачка дозвола бр. 401 на име Кирил Узунов, 
с. Нов Дојран, Гевгелија. (3858) 

Свидетелство главна книга бр. 29 од 1951/52 го-
дина, издадено од Осмолетката во село Желино на 
име Сервет Џеладини, с. Желино, Тетово. (3859) 

Здравствена легитимација на име Тодор Сто-
илков, ул. „Т. Арсов" бр. 34, Кочани. (3860) 

Свидетелство за завршен И клас, издадено од 
Гимназијата „Стив Наумов" — Ресен на име Борис 
Ноневски" ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 205, Ресен. 

Оружен лист бр. 543, издаден од ОВР — Тетово 
на име Софро Спасовски, с. Подбреѓе, Тетово. (3862) 

Здравствена легитимација на име Ариф Голи ја 
Ибраими с, Калиште, Струга. (3887) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Блаже С. Костов, с. Спанчево, Ко-
чани. 3888) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Софија Шаини, с. Зајас, Кичево. (3889) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ласло Колар, Скопје. (3890) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Ѓорчевска, Скопје. (3891) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Етем Зеќири, Скопје. (3892) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ленче Стојанова, Скопје. (3893) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Чачев, Скопје. (3894) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анто Блажевски, Скопје. (3895) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бисерка Трпевска, Горче Петров. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Павле Милевски, Скопје. (3897) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благородна Христова, Скопје. (3898) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Раде Петровски, Скопје. (3899) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје наиме Митре Трајковски, Скопје. (3904) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајан Миленков, Скопје. (3905) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Андреја и Доста Костовски, Скопје, 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Јаниќ, Скопје. (3907) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марјан Стојановски, с. Маџари. Ско-
пје. (3908) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо Лазаревски, Скопје. (3909) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ставре Димитров, Скопје. (3910) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јакуп Сакип, Скопје. (3912) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петранка Таневска, Скопје. (3913) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Даница Димитриевска, с. Матка, Ско-
пје. (3914) 

Здравствена легитимација бр. 234298, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Румена Ј. Терзиевска, 
Скопје. (3915) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Стевановски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Наџире Мамути, Скопје. (3917) 

Дозвола за носење на оружје бр. 743, издадена 
од СВР — Скопје на име Рахми В. Мурати, с. Ар-
наќија, Скопје. (3918) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Арсен, Лидија, Тодор и Славица Ѓор-
ѓиевски, Скопје. (3919) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сабит Лековиќ, Скопје. (3920) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сафит Шабани, Скопје. (3921) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мухеине М. Сакиб, Скопје. (3922) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петко Цацановски, Скопје. (3923) 

Индекс бр. 246/66, издаден од Вишата економ -
ско-книговодствена школа — Прилеп на име Гиго 
В. Велков, Скопје. (3926) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сатула Ајдин Јашари, Скопје. (3927) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стана Стојановска, Скопје. (3928) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Исмаил и Стана Мемедовски, Ско-
пје. (3929) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марика Иваноска, Скопје. (3930) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Трпчевски, Скопје. (3931) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Богатин Аврамовски, Скопје. (3932) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аднан Ќемал Мустафовски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Станимир Кочиќ, Скопје. (3935) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иван В. Тодоровски, Скопје. (3936) 

Здравствена легитимација бр. 348347, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Санде Трајковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Ѓорѓиевска, Скопје. (3938) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Симе Смилевски, с. Маџари, Скопје. 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Вера и Весна Божиновски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исљам Прветица, Скопје. (3941) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Михајло Традиќ, Скопје. (3942) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Василка Чукалиева, населба Бутел, 
Скопје. (3943) 

24 ноември 1967 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН ПРИЛЕП 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор на 
1. еден асистент во Одделението за технологија, 
2. еден асистент во Одделението за заштита. 

У С Л О В И 
Покрај општите услови предвидени со Основ-

ниот закон за работни односи и законот за органи-
зација на научните дејности кандидатите треба 
да ги исполнуваат и следните: 

— под еден да имаат завршено земјоделско-
шумарски факултет — тутунска насока. Предност 
имаат кандидатите со најголем просек на оценките, 
особено од биохемијата на тутунот; 

— под два да имаат завршен земјоделско-шу-
марски факултет со најмалку 5 години практично 
искуство во областа на заштитата на растенијата, 
а посебно по тутуновата култура. 

Со пријавата кандидатите да ги достават потреб-
ните документи според Основниот закон за работни 
односи, диплома за завршен факултет и биографија. 
Кандидатите што се во работен однос да достават 
и согласност од работната организација во која ра-
ботат дека можат да конкурираат. 

Настап на работа од 1 јануари 1968 година. 
Личен доход според Правилникот за распре-

делба на средствата за лични доходи во Институ-
тот за тутун — Прилеп. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на СРМ." (1655) 

СОДРЖИНА 
Страна 

317,- Одлука за разрешување и избор на чле-
v ' нови на постојаните одбори на Републич-

киот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија — — — 673 

318. Одлука за именување секретар на Репу-
^ бличкиот собор на Собранието на СРМ 673 
319/ Одлука за именување секретар на Сто-
V ланскиот собор на Собранието на СР Ма-

кедонија — — — — — — — — 673 
320/ Одлука за именување секретар на Про-
V светно-културниот собор на Собранието 

на СРМ - - - - - - - - - 673 
32k Одлука за именување секретар на Со-
V цијално-здравствениот собор на Собра-

нието на СРМ - - - — — — — 674 
322/ Одлука за именување секретар на Орга-
V низационо-политичкиот собор на Собра-

нието на СРМ — — — — — — — 674 
323, Одлука за разрешување судија на Ок-
V ружниот суд во Скопје и за избор на 

судија на Врховниот суд на Македонија 674 
32^ Одлука за разрешување судија на Ок-

ружниот суд во Скопје — — — — — 674 
325УОдлука за разрешување и именување 

член на Управниот одбор на Републич-
киот фонд за помагање дејноста на оп-

ѕ—\ штествените организации — — — — 674 
/326.) Наредба за определување денот за поче-
т^ ' токот на водење книги на евиденција за 

прометот на оружје и муниција и за попра-
/—\вање и преправање на оружје — — — 675 

327./Наредба за определување срокот за за-
' Ѕ мена на постојните исправи за држење и 

носење оружје — — — — — — — 675 
, 328Л Решение за утврдување цената на обра-

^ зецот на оружен лист — — — — — 675 
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