
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 
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Претплата за 1964 год. изнесува 
2.200 дин. Овој број чини 64 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

53. 
На основа член 195 точка 11 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, во врска 
со член 13 став 2 од Уставниот закон за спрове-
дување на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/63), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУ-

ВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

I. Се разрешува досегашниот претседател и 
членовите на Управниот одбор на Републичкиот 
фонд за унапредување на културните дејности. 

II. Во Управниот одбор на Републичкиот фонд 
за унапредување на културните дејности се име-
нуваат: 

а) за претседател 
— ДРАГИ ТОЗИЈА, директор на Радио-

телевизија — Скопје; 
б) за членови: 

— ШУКО АВДОВИЌ, пратеник на Собра-
нието на СРМ; 

— КОЦЕ БАЛАБАНОВ, конзерватор на Ре-
публичкиот завод за заштита на споме-
ниците на културата; 

— Ж И В К О ВАСИЛЕВСКИ, претседател на 
Околискиот одбор на (ЗСРН за Битолска 
околија; 

— ПАНДЕ Б О Ј ДАНОВСКИ, секретар на 
Главниот одбор на „Народна просвета"; 

— БРАНКО ГЛИГОРОВ, самостоен рефе -
рент во Републичкиот секретаријат за 
култура; 

— ДАРКО ДАМЕВСКИ, артист на Драмата 
на Народниот театар во Скопје; 

— ПЕТАР МАЗЕВ, асистент на Техничкиот 
факултет во Скопје; 

— ВАСИЛ НЕТКОВ, директор на музеј во 
Штип; 

— АНТЕ ПОПОВСКИ, писател; 
— К И Р О ПОПОВСКИ, член на Ц К С М М ; 
— МЕХМЕД АЛИ ХОЏА, директор на „Дет-

ска радост"; 
— ДРАГАН ШУПЛЕВСКИ, диригент на Ака-

демско културно уметничко друштво 
„Мирче Ацев". 

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

Бр. 09-693/1 
7 март 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 

54. 

Ка основа член 195 точка 11 од Уставот ла 
Сеци ја листичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/63), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА ТЕАТАРСКИОТ СОВЕТ НА НАРОДНИОТ 

ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат досегашните членови на 
Театарскиот совет на Народниот театар во Скопје. 

И. Се именуваат за членови на Театарскиот 
совет на Народниот театар во Скопје: 

— ТОМЕ АРСОВСКИ, писател; 
— КОЧО БИТОЉАНУ, републички секре-

тар за внатрешни работи; 
— КСЕНИЈА ГАВРИШ, новинар; 
— К И Р О ЗРМАНОВСКИ, член на Ц К СИМ; 
— ЕМИН ИЉАМИ, пратеник на Собранието 

на СРМ; 
— ДИМИТАР КОНДЕВ, академски сликар; 
— ПРЕДРАГ КУШЕВ СКИ, пратеник на Со-

јузната скупштина; 
— МАТЕЈА МАТЕВСКИ, писател; 
— ИЛИЈА МИЛЧИН, артист на Драмата; 
— ВЛАСТО НИКОЛОВСКИ, композитор; 
— БОРИС ПЕТКОВСКИ, критичар; 
— ПЕТАР ПРЛИЧКО, член на Драмата; 
— ДРАГОЉУБ СТАВРЕВ, потпретседател 

на Градското собрание на Скопје; 
— НИКО ТОДОРОВСКИ, секретар на Репу-

бличкиот совет на ССЈ за Македонија; 
— АНА ТОФОВИ& — ЛИПША, солист на 

Операта; 
— ВАСИЛ КОРТОШЕВ, режисер на Опе-

рата; 
— ВАНЧО ЧАВДАРСКИ, диригент; 
— ДИМЕ ШУМКА, сликар-сценограф. 

III. Членови на Театарскиот совет по служ-
бено место се: 

— СТОИМИР ПОПОВСКИ, управител на 
Театарот; 
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— ЈОВАН БОШКОВСКИ, директор на Дра-
мата и 

— ФИМЧО МУРАТОВСКИ, в. д. директор 
на Операта. 

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

Бр. 09-695/1 
7 март 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р. 

55. 
На основа член 195 точка 11 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, во врска 
со член 13 став 2 од Уставниот закон за спрове-
дување на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/63), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУ 

ВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

I. Се разрешуваат досегашниот претседател и 
членовите на Управниот одбор на Републичкиот 
фонд за унапредување на издавачката дејност. 

II. Во Управниот одбор на Републичкиот фонд 
за унапредување на издавачката дејност се име-
нуваат: 

а) за претседател 
— БОРЧЕ МИЛЕНОВСКИ, републички секре-

тар за информации; 
б) за членови: 

— СТРАТЕ АРСОВСКИ, директор на Но-
винско-издавачкото и печатарско прет-
пријатие „Нова Македонија"; 

— АРСЕНА ДЕСПОТОВСКА, главен уред-
ник на Издавачкото претпријатие „Про-
светно дело" во Скопје; 

— БЛАГОЈА ИВАНОВ, писател; 
— ФАХРИ КАЈА, главен и одговорен уред-

ник на весникот „Бирлик"; 
— ИВАНКА КОЧОСКА — КРЛЕ, самостоен 

референт во Републичкиот секретаријат 
за култура; 

— ВАСИЛ КУНОВСКИ, помошник дирек-
тор на Издавачкото претпријатие за 
уметничка литература „Кочо Рацин" во 
Скопје; 

— БРАНКО ПЕНДОВ СКИ, уредник во Из-
давачкото претпријатие „Култура" во 
Скопје; 

— АНИЦА ПЕТРУШЕВА, кустос во Етно-
лошкиот музеј; 

— ЃОРГИ СТАЛЕВ* ПОПОВСКИ, асистент 
на Филозофскиот факултет во Скопје и 

— Ж И В К О ЧИНГО, новинар. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 09-694/1 
7 март 1964 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, е. р. 

56. 
На основа член 195 точка 11 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/63), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ 

ПЕСНИ И ИГРИ НА СРМ „ТАНЕЦ" 

I. Се разрешуваат досегашните членови на 
Советот на Ансамблот за народни песни и игри 
на СРМ „Танец". 

И. Се именуваат за членови на Советот на 
Ансамблот за народни песни и игри на СРМ 
„Танец": 

— Јордан Бражански, новинар; 
— Зоран Вангелов, професионален политички 

работник во Главниот одбор на ССРНМ; 
— Душко Георгиевски, член на Ансамблот; 
— Томе Зографски, композитор; 
—• Иван Ивановски, новинар; 
— Дојчин Матевски, член на Ансамблот; 
— Олга Милосавлев^ кореограф; 
— Драгослав Ортаков, музиколог; 
— Мирко Пејовиќ, член на Универзитетскиот 

одбор на СММ; 
— Мето СИМОНОВСКИ, Институт за фолклор; 
— Драган Топчиевски, секретар на Главниот 

одбор на Работничката културно-просветна 
заедница; 

— Јонче Христовски, член на Ансамблот. 
III. Директорот на Ансамблот е член на Со-

ветот по своето службено место. 
IV. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 09-692/1 
7 март 1964 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, е. р 
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О/ласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 784, страна 589, книга III, е запишано под 
фирма: Индустрија за моторни возила од Ново 
Место — Претставништво во Скопје, ул. „Ке ј Ди-
митар Влахов" бр. 58. Предмет на работењето на 
претставништвото е: склучување на договори за 
промет со производите на Индустријата за мотор-
ни возила меѓу кои: моторни возила, каросерии, 
превозни средства, селскостопански машини и де-
лови на тие машини и на превозните средства, 
како и останати предмети од металната индустри-
ја што служат за превозните средства и машини. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Индустријата за моторни возила Ново Ме-
сто, а согласно со решението на Народниот одбор 
на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-13291 
од 16. ХИ. 1961 година. 

Претставништвото ќ е го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува Радуловски Панче, раководител, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и 
бр. 341/63. (770) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 50/ страна 143, е запишана под фирма: 
Претпријатие за изработка на офицерски и ци-
вилни облека и чевли „22 декември" од Скопје — 
Продавница во Тетово, ул. „Илинденска" бр. 3. 
Предмет на работењето на продавницата е: промет 
со зимска и летна униформа и офицерски и други 
облека, чевли и чизми, лесна и тешка конфекција , 
кратка и плетена стока од памучно, волнено и 
синтетичко предиво, ќебиња, душеци, јоргани: л 
теписи, кофери, ташни, опасачи и други произво-
ди од кожа и пластични маси, ознаки и други би-
жутерски производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието за изработка на офицерски 
и цивилни облека и чевли „22 декември", Скопје, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Тетово број 04-12541 од 11. III. 1963 год. 

Раководител на продавницата е Васо Трпчев-
ски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 238/63. (793) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 786, страна 599, книга III, е запишана под 
фирма: Фабрика за метален намештај и жичани 
производи „Радулашка" — Белград — Продавница 
во Скопје, ул. „Петар Дељан" бр. 5. Предмет на 

работењето на продавницата е: продажба на група 
артикли на жичани производи: а) плетица од црна 
и поц. жица („Универзал" и „Меркур"), б) платна 
црни и поцинковани (сите врсти), ц) бодљикава 
жица, д) поцинкована, светла, шарена и месингана 
ж и ц а почнувајќи од дим. 0,20 мм. — 6 мм. Група 
на артикли од метален намештај : а) метални кре-
вети и мадраци, б) школски намештај , ц) канце-
лариски намештај , д) намештај за угостителство 
и туризам, е) намештај за опрема на биоскопски, 
театарски и афмитеатарски сали, ф) опрема за 
графичка индустрија, г) опрема за детски домови 
и градинки, х) специјален мадрац „Шларафија" , 
и) детски колици, ј) опрема за самопослуга. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на фабриката за метален намештај и жичани 
производи „Радулашка" од Белград, а согласно со 
решението на Народниот одбор на општината К и -
села Вода — Скопје број 04-13660/62 од 9. III. 1963 
година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Алтаноски Благоја , раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 357/63. (7М) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 787, страна 605, е запишано под фирма: 
Угостителско претцријатие „Метропол", Скопје. 
Предмет на работењето на претпријатието е:, услу-
ги со исхрана, промет со алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци, останати услуги сврзани со основна-
та дејност на стопанската организација. 

Претпријатието е основано од Народниот од-;'~ 
бор на општината Идадија, Скопје, со ' р е ш е н и е т о 
број 5175 од 13. IV. 1963 година и Н а р о д н и о т ' ^ ^ Н 

на општината Кисела Вода — Скопје, со "решб-1>А 

дието број 1556 од 23. IV. 1963 година, а со споју-
вањето на Угостителскиот дуќан „Крушево", Скоп- -
је, и Угостителското претпријатие „Победа" — 
Скопје. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 396/63. (812) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 262, страна 999, книга I, е запишано под 
фирма: Претпријатие за доградба и искористу-
вање на мелиоративен систем „Липково" — Кума-
ново. Предмет на работењето на претпријатието е: 
експлоатација, одржување, доградба и заштита од 
бупци на мелиоративниот систем „Липково". 

Претпријатието е основано од Народниот одбор 
на Кумановска околија, со решението бр. 3889/1 
од 10. VI. 1963 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува инж. Бранко Младеновски, в. д. ди-
ректор, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 403/63. (856) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 666, страна 925, книга IX, е запишана под 
фирма: Комбинат за чевли и гумени производи 
„Водно" — Скопје — Продавница во Крива Па-
ланка, ул. „Маршал Тито". Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на сите видови маш-
ки, женски и детски чевли и сите видови гумени 
чевли и гумена опрема. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Комбинатот за чевли и гумени производи 
„Водно" — Скопје, а согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Крива Паланка 
број 05-1025 од 31. XII. 1962 година. 

Раководител на продавницата е Трајкова Лен-
ка. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 418/63. (857) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 666, страна 925, книга II, е запишана под 
фирма: Комбинат за чевли и гумени производи 
„Водно" — Скопје — Продавница број 31 во Те-
тово, ул. „Маршал Тито" бр. 9. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на машки, 
женски и детски чевли, гумени производи, тех-
ничка стока, чорапи и ситна стока за одржување 
на чевли. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Комбинатот за чевли и гумени производи 
„Водно" — Скопје, а согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Тетово број 04-
10776/1 од 15.1.1963 година. 

Раководител на продавницата е Воислав Стеф-
чевски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 416/63. (869) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 788, страна 611, книга III, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со тех-
ничка стока на големо „Технохемија" од Белград 
— Претставништво во Скопје, ул. „Маршал Тито" 
бр. 78. Предмет на работењето на претставништво-
то е: во име и за сметка на Претпријатието „Тех-
нохемија" — Белград, комерцијално да го разра-
ботува теренот на СРМ заради пласман на хеми-
ска и техничка стока. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Трговското претпријатие за промет со 
техничка стока на големо „Технохемија" — Бел-
град, а согласно со решението на Народниот одбор 
на општината Кале — Скопје број 04-5516 од 3. VI. 
1963 година. 
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Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува Раде Дамјановски, раководител, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 384/63. (879) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 426, страна 507, книга II, е запишано под 
фирма: Земјоделско стопанство „Душан Ќириќ" во 
село Росоман, Титоввелешка околија. Предмет на 
работењето на стопанството е: 

а) основна дејност: обработка на земјишна по-
вршина, производство на ж и т а р и ц а градинарски 
култури, индустриски и крмни култури, одгледу-
вање на крави и производство на млеко, месо, 
приплоден материјал и телиња за тов, лозарство 
(производство и преработка на грозје во алкохол-
ни пијалоци), овоштарство, одгледување на свињи 
и живина, откуп и продажба на земјоделски про-
изводи од приватен и социјалистички сектор и 
вршење на разни услуги; 

б) споредна дејност: продажба на сопствени 
производи. 

Стопанството е основано од Народниот одбор 
на општината Градско, со решението бр. 459/1 од 
13. И. 1963 година, а со фузија на Земјоделското 
стопанство „Црна Река" од село Росоман и Земјо-
делската задруга „Душан Кириќ" од село Росоман, 

Стопанството ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Ѓорѓиевски Костов Наум, в. д. дирек-
тор, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 452/63. ^ (880) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 96, страна 225, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие „Кораб" од Гостивар — 
Продавница во село Зубовце. Предмет на работе-
њето на продавницата е: промет со мешовити ин-
дустриски стоки, животни намирници и предмети 
за куќни потреби, деликатесни приозводи, произ-
води врз база на шеќер и какао, зеленчук, овошје 
и преработки од овошје, млеко, млечни производи, 
леб и печиво, алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
преработки од тутун, кибрит, житарици и мелнич-
ки производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Кораб" од Гости-
вар, а согласно со решението на Народниот одбор 
на општината Гостивар број 7924/62 од 22. IV. 1963 
година. 

Раководител на продавницата е Живко Дими-
триевски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 387/63. (888) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните; 
рег. бр. 263, страна 1005, книга I, е запишано под 
фирма: Претпријатие за производство и промет со 
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сите видови килими и народни ракотворби „Вера 
Пазаванска" — Кратово. Предмет на работењето 
на претпријатието е: производство и промет со 
сите видови килими и народни ракотворба 

Претпријатието е основано од Народниот одбор 
на општината Кратово, со решението број 2615 од 
23. V. 1963 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 457/63. (890) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 427, страна 513, книга III, е запишана под 
фирма: Индустрија за обувки „Солид" од Субо-
тица — Продавница во Титов Велес, ул. „Димитар 
Влахов" бр. 101. Предмет на работењето на про-
давницата е: промет на мало со чевли, произве-
дени од Индустријата за обувки „Солид" — Субо-
тица, како и чевли од останати производители 
поради дополнување на асортиманот. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Индустријата за обувки „Солид" — Субо-
тица, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Титов Велес број 9312 од 10. XI. 
1962 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Хаџи Наумов Александар, раководи-
тел, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 54/63. (893) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 305, страна 1303, книга I, е запишан под 
фирма: Градежно претпријатие „Тунелоградња"— 
Белград — Работнички ресторан во село Пада-
лиште, Гостивар. П р е д м е т на работењето на ре-
сторанот е: издавање на сите видови храна и то-
чење на пијалоци од сите врсти. 

Ресторанот е основан од Работничкиот совет 
на Градежното претпријатие „Тунелоградња", Б е л -
град, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Гостивар број 3862 од 31. V. 1963 
година. 

Работничкиот ресторан ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува Војновски Зоран, раково-
дител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 461/63. (912) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 789, страна 627, книга III , е запишано под 
фирма: Претпријатие за дистрибуција на елек-
трична енергија на територијата на СР Македо-
нија „Електро Македонија" — Скопје. Предмет на 
работењето на претпријатието е: купување и про-
дажба (дистрибуција) на електрична енергија — 
производство на електрична енергија. 

Претпријатието е основано од Извршниот со-
вет на СР Македонија, со решението бр. 09-1325/1 
од 18. VI. 1963 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Мите Андреевски, директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 466/63. (918) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
под рег. бр. 173, страна 453 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Земјоделското стопанство „Иљо Виларов" 
од Неготино, бидејќи со решението на Народниот 
одбор на општината Неготино број 01-3627/1 од 
31. XII. 1962 година е припоено кон Земјоделскиот 
комбинат „Повардарие" од Неготино. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 17/63. (79) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 92, 
страна 333 е запишано следното: ВРШОВСКИ Петров 
Ристо, досегашен управник на {Земјоделската за -
друга „Единство" од село Миравци, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпи-
шување. 

За нов управник на задругата е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Гев-
гелија број 01-237/1 од 22.11.1962 година Алексан-
дар Ангелов Николовски. Тој задругата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со стариот регистриран потписник 
Ристо Блажев , сметано од 26.1.1962 година. 

Досегашниот управен одбор на задругата е 
сменет од должност. За нов управен одбор на за -
другата се избрани следните лица: Костадин Б 
Николов, Ангел С. Митров, Или ја Т. Костадинов, 
Димче Л. Николов, Ристо Петков, Ј анко Јакофов, 
Костанда Д. Димова, Костанда А. Митрова, Ристо 
П. Бинов, Лазар Р. Јованов и Александар А. Ни-
коловски. Претседател на управниот одбор е Ристо 
П. Бинов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 55/63. (218) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 113, страна 323 е запишано следното: 
Душко Јовановски, досегашен директор на К о ж а -
ро-крзнарското претпријатие „Илинден" — Кума-
ново, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината К у -
маново број 25584/1 од 27. XII. 1962 година Тихомир 
Таневски. Тој претпријатието ќ е го потпишува, 
задолжува и раздолжува со стариот регистриран 
потписник Никола Пачковски, сметано од 18. II. 
1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 114/63. (223) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 15, страна 47 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Самостојниот погон 
за промет, ускладиштување и преработка на сел-
ско-стопански производи и индустриска кланица 
со ладилник во Гостивар на претпријатието „Сто-
копромет" експорт-импорт, Скопје, Аврамовска 
Павле, е разрешен од должност. За директор на 
погонот е назначен Поповски Благоја . Тој погонот 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со ста-
рите регистрирани потписници: Стојановски Иван, 
ш е ф на сметководството, Сакип Османи и Јова-
новски Панто, службеници, сметано од 18. IV. 1963 
година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 260/63. <443) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 111, страна 307 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје број 4388 од 13. IV. 
.1963 година и Народниот одбор на општината К у -
маново број 1175/1 од 26.1.1963 година кон Книго-
издателството за уметничка литература „Кочо Ра -
цин", Скопје, се припојува Трговското претприја-
тие на големо и мало „Задружна просвета", К у -
маново. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 276/63. (445) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 89, страна 239 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Трговското претпријатие на големо и мало 
„Задружна просвета" — Куманово, бидејќи со 
решението на Народниот одбор на општината Ида-
дија — Скопје број 4388 од 13.1 V. 1963 година и 
решението на Народниот одбор на општината К у -
маново број 1175/1 од 26.1.1963 година е припоено 
кон Книгоиздателството за уметничка литература 
„Кочо Рацин", Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 277/63. (446) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 333, страна 1037, книга I е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Занаетчискиот коларо-ковачки 
дуќан со паушална претсметка „Напредок", К а -
вадарци, бидејќи со решението на Народниот од-
бор на општината Кавадарци број 03-394/1 од 6. III. 
1963 година е припоен во новоформираното З а -
наетчиско електро-метално претпријатие „Црвена 
ѕвезда" од Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 241/63. (450) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 114, страна 303 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Коларо-ковачката задруга „Црвена ѕвезда" 
од Кавадарци, бидејќи со решението на Народниот 
одбор на општината Кавадарци број 03-394/1 од 
6. III. 1963 година е споена во новоформираното 
Занаетчиско електро-метално претпријатие „Црве-
на ѕвезда", Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи 
бр. 242/63. ' ( 4 5 1 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 77, страна 221 е запишано следното: 
Стојчевски Спасе, досегашен раководител на Про-
давницата за намештај во Скопје, ул. „Маршал 
Тито" бр. 56 на Претпријатието за дрвна индус-
трија „Треска" —Скопје, е разрешен од должност. 
За раководител на продавницата е назначен Или-
евски Спасе Благоја, ко ј нема да биде потписник, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 229/63. (454) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 218, страна 701 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Мешовитото 
трговско претпријатие на големо и мало „Напре-
док" од село Липково, Кумановска околија и тоа: 
Сефедин Демири, в. д. директор, и Емин Османи, 
комерцијалист, претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува Нухија Р. Нијази, ш е ф 
на сметководството, сметано од 17. IV. 1963 година, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 255/63. (447) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 502, страна 1424 е запишано следното: 
Методија Ристовски, досегашен раководител на 
Занаетчиската задруга „Термика" од Скопје, е раз -
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен 
Чулевски Томислав, технички раководител. Тој 
задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува како технички раководител до 1. V. 1963 го-
дина, а од 1. V. 1963 година како в. д. управник, 
сметано од 10. IV. 1963 година, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 232/63. (455) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 407, страна 1089 е запишано следното: 
Ангеловски Тасев Никола, досегашен директор на 
Услужното ѕидаро-молерско претпријатие „Про-
лет" од Скопје, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 
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За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината К и -
села Вода — Скопје број 379 од 22. ЈП. 1963 година 
Јаневски Перо. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува со стариот реги-
стриран потписник Јовановски Стојан, ш е ф на 
стопанско-сметководниот сектор, сметано од 6. IV. 
1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 223/63. (456) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 107, страна 299 е запишано следното: 
Поп Иванова Хилда, досегашен раководител на 
Претставништвото во Скопје на Претпријатието 
„Рапид" — Белград, е сменета од должност и и 
престанува правото за потпишување. 

За раководител на претставништвото е назна-
чен Јовановиќ Александар, кој што ќ е го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, сметано од 18. IV. 
1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 259/63. (462) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 767, страна 455, книга III е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Идадија — Скопје број 
02/4-6482/1 од 11. IV. 1963 година фирмата на Прет-
пријатието за меѓународен и внатрешен транспорт 
на стоки и патници, меѓународна шпедиција и 
јавни складишта „Југотранс-транскоп" — Скопје 
се менува и во иднина ќ е гласи: „Транскоп" прет-
пријатие за автотранспорт и меѓународна шпеди-
ција —' Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 261/63. (463) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 188, 
страна 187, книга ГИ е запишано следното: Се бри-
ше од регистарот на задругите Станбено-штедната 
задруга „Југ" од Скопје, согласно со решението 
на Народниот одбор на општината Кисела Вода — 
Скопје број 06-2325 од 23. III. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 256/63. (464) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 232, страна 673 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Теарце број 03-2129/1 од 26. III. 1963 го-
дина дејноста на Трговското претпријатие за про-
мет со мешани индустриски стоки на мало и сел-
скостопански производи на мало и големо „Би-
стрица" од село Теарце заедно со проширената е: 
продажба на крзнена стока, железарска стока и 
прибор, музички инструменти, радиоапарати и при-
бор, саати и производи од племенити метали, гра-
дежен материјал, куќен мебел, животни намир-
ници, предмети за домашни потреби, деликатеси* 
производи, тутунови производи, мешана индус-
триска стока, дрогерија, угостителство, месо и 
месни производи, сточна храна, житарица и млин-
ски преработки, производи од шеќер и какао, овош-
је и зеленчук и преработки, млеко и млечни про-
изводи, леб и печиво, риба, алкохолни и безалко-
холни производи, домашни птици, ј а јца и дивеч, 
пердув, производи од домашна радиност и умет-
нички занаети, ватрогасни справи, материјали и 
прибор, отпадоци, техничка стока за снабдување 
на претпријатијата и занаетчиството, шивачки ма-
шини и прибор, велосипеди и скутери, нафта и 
нафтени деривати, мазива, уља и масти, оружје, 
муниција и ловечки прибор, експлозиви и пиро-
технички материјали, рибарски материјали и при-
бор, спортски прибор, електрични материјали, 
огревно дрво и јаглен. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 221/63. (466) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 175, страна 471 е запишано следното: 
Досегашниот в. д. директор на Претпријатието за 
обработка на тутун — Тетово Александар Стерјо -
ски со решението на Народниот одбор на општи-
ната Тетово број 02-18122 од 29.111.1963 година е 
назначен за директор на претпријатието и како 
таков ќ е го потпишува, задолжува и раздолжува 
со Љубо Ганев Миладиновски, технички директор, 
сметано од 6. IV. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 224/63. (467) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 359, страна 1189 е запишано следното: 
Милан Андреев Михај ловски, досегашен в. д. ди-
ректор на Хидроелектричната централа „Бабуна" 
од село Богомила, Титоввелешка околија, е раз -
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За в. д. директор на централата е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Бо-
гомила број 01-1340 од 30.111.1963 година Мите 
Анастасовски. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува сметано од 11. IV. 
1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 234/63. • (465) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 218, страна 615 е запишано следното: 
Јанкуловски Софре, досегашен потписник на „Мер-
мер" индустрија и рудници за украсен камен — 
Гостивар, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За нов потписник на претпријатието е назна-
чен Јанковски Трифунов Момир, ш е ф на сметко-
водството. Тој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува со старите регистрирани 
потписници Лазаревски Мино, директор, и Гаври-
ловски Дејан, финансов директор, сметано од 
24. IV. 1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 273/63. <491) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 254, страна 921 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Занаетчиското комунално претпријатие „Из-
вор" од село Липково, бидејќи со решението на 
Народниот одбор на општината Липково број 890/1 
од 23. П. 1963 година е припоено кон Земјоделската 
задруга „Лирија" од село Белановце, Кумановска 
околија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 263/63. (493) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 27, страна 103 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Липково број 890/1 од 23. II. 1963 година 
кон Земјоделската задруга „Лирија" од село Бе -
лановце, Кумановска околија, се припојува занает-
чиското комунално претпријатие „Извор" од село 
Липково. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 264/63. (494) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 182, страна 481 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Угостителското 
претпријатие „Балкан" — Кавадарци и тоа: К у -
јумџиев Герасимов Илија, директор, и Вуко Ј. 
Мелов, им престанува правото за потпишување, 
бидејќи се разрешени од должност. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен со решението на Народниот одбор на општи-
ната Кавадарци бр. 03-2002 од 30. Ш. 1963 година 
Ацо Карапетров. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува со новоназначе-
ниот потписник Трајчо Митков, келнер, и стариот 
регистриран потписник Драги Иванов, сметано од 
22. ГУ. 1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 271/63. (495) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 456, страна 1264 е запишано следното: 
Тасе Г а в р и л о в е ^ , досегашен в. д. директор на 
Сервисот за снабдување на занаетчиството и кому-
налните организации во СРМ со репродукционен 
материјал и опрема и промет со готови занает-
чиски производи на големо и мало „Занатсервис 
Македонија" — Скопје, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на сервисот е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината 
Кале — Скопје број 125 од 13.IV. 1963 година 
Петков Методија. Тој сервисот ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува со стариот регистриран 
потписник Благоја Георгиевски, ш е ф на сметко-
водството, сметано од 25. ГУ. 1963 година, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 278/63. (497) 

31 март 1964 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 140, страна 379 е запишано следното: 
Деспот Јакимовски, досегашен директор на Гра-
дежното претпријатие „Илинден" од Скопје, е 
разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен Драган Бундалевски со решението на Народ-
ниот одбор на општината Кале — Скопје број 120 
од 13.1У. 1963 година. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува со стариот 
регистриран потписник Кипровски Методија Јо -
сиф, ш е ф на сметководството, сметано од 23. ХУ. 
1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 275/63. (498) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 688, страна 937 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Угостителското претпријатие „Турист" — 
Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор 
на општината Ида ди ја — Скопје број 4228 од 
13. ГУ. 1963 година е припоено кон Угостителското 
претпријатие хотел и ресторан „Македонија" —-
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 287/63. (499) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 671, страна 955, книга II е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Угостителското претпријатие 
„Бристол" од Скопје, бидејќи со решението на На-
родниот одбор на општината Ид ади ја — Скопје 
број 4228 од 13. IV. 1963 година е припоено кон 
Угостителското претпријатие хотел и ресторан 
„Македонија" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 288/63. (500) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 269, страна 697 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје број 4228 од 13. IV. 
1963 година кон Угостителското претпријатие хо-
тел и ресторан „Македонија", Скопје, се припо-
јуваат: Угостителското претпријатие „Турист" од 
Скопје и Угостителското претпријатие „Бристол" 
од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 289/63. (501) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 269, страна 697 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Угостителското 
претпријатие хотел и ресторан „Македонија" — 
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Скопје: Александар Угриновски, директор, и Лука 
Арсовски, ш е ф на сметководството, им престанува 
правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
со решението на Народниот одбор на општината 
Идадија — Скопје Ристо Лазаревски. Тој прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува со новоназначениот раководител на стопан-
ско-сметководниот сектор Лука Арсовски, Андон 
Савовски, технички директор, и Благоја Ангелов-
ски, ш е ф на сметководството, сметано од 29. IV. 
1963 година, во границите на овластувањето. 

Андон Савовски, технички директор, и Благоја 
Ангеловски, ш е ф на сметководството, ќ е потпи-
шуваат во отсатност на Ристо Лазаревски, ди-
ректор, и Лука Арсовски, раководител на стопан-
ско-сметководниот сектор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 290/63. (502) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 712, страна 41, книга II е запишано 
следното: Димовски Тодор, досегашен раководител 
на Занаетчиската инсталатерска задруга за водо-
вод и централно греење „Југотерма" — Скопје, е 
разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. Исто така му престанува пра-
вото за потпишување и на Тодор Петровски, член 
на задругата. 

За раководител на задругата е назначен Пе-
тровски Тодор, којшто ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, сметано од 25.1У-1963 година, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 279/63. (503) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 664, страна 913, книга III е запишано 
следното: На досегашните потписници на Шумско-
то стопанство „Караџица" — Скопје и тоа: инж. 
Андон Мировалиев и инж. Томислав Атанасовски 
им престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на стопанството се назна-
чени следните лица: инж. Александар Лешков и 
инж. Ж и в к о Минчев. Тие стопанството ќ е го пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со стариот 
регистриран потписник Димко Шалтански, дирек-
тор, сметано од 22. IV. 1963 година, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 270/63. (504) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 208, страна 579 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Работничката менза во Тетово на Печатни-
цата и книговезницата „Напредок" од Тетово, со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Тетово број 04-1839/1 од 19. IV. 1963 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 269/63. (508) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 162, страна 423 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Гевгелија број 03-1462/1 од 18. IV. 1963 
година фирмата на Испоставата во Гевгелија на 
„Југошпед" — Претпријатие за меѓународна шпе-
диција и јавни складишта Белград во иднина се 
менува и ќ е гласи: Претпријатие за меѓународна 
шпедиција „Југошпед" — Белград — Испостава 
во Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 285/63. (523) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. бб. 
страна 259 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината К у -
маново број 7170/1 од 1. XV. 1963 година се симнува 
принудната управа на Земјоделската задруга „На-
горичко Поле" од село Младо Нагоричане. 

За в. д. управник на задругата е назначен 
Борис Лазаревски. Тој задругата ќ е ја потпишува, 
задолжува и раздолжува со новоназначениот пот-
писник ш е ф на сметководството Саве Спасовски, 
сметано од 20. IV. 1963 година, во границите на 
овластувањето. 

На досегашниот потписник Радивоје Младено-
виќ, принуден управник, му престанува правото 
за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 265/63. (524) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 34, 
страна 131 е запишано следното: Земјоделската 
задруга „Васил Драгомански" од село ДрагоманцИ 
со решението на Народниот одбор на општината* 
Старо Нагоричане број 01-1488/1 од 27. Ш. 1963 го-
дина е ставена под присилна управа. • 

За присилен управник на задругата е назначен 
Бојковски Ангел, којшто ќ е ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, сметано од 6. V. 1963 година, 
во границите на овластувањето. 

На досегашните потписници на задругата и 
тоа: управникот Јосимовски Тра јан и Божиновски 
Гоне, одговорен предработник, им престанува пра-
вото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 293/63. (526) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 175, страна 467 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кисела Вода — Скопје број 1535 од 
28. III. 1963 година и решението на Народниот од-
бор на општината Ид адија — Скопје број 3016 од 
13. IV. 1963 година кон Угостителското претприја-
тие „Пелистер" од Скопје се припојува Угостител-
ското претпријатие — ресторан за самопослуга 
„Исхрана" — Скопје. 

Исто така и на досегашните потписници Ма-
севски Јордан, раководител, и Пановски Ламбе им 
престанува правото за потпишување. 
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За в. д. директор на Угостителското претпри-
јатие „Пелистер", Скопје, е назначен Илија Кон-
девски, којшто ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Кисела Вода — Скопје број 385 од 23. IV. 1963 
година за директор на Угостителското претпри-
јатие „Пелистер" — Скопје е назначен Мирчевски 
Аврам. Тој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, сметано од 16. V. 1963 го-
дина, во границите на овластувањето. 

На в. д. директорот Илија Кондевски му пре-
станува правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 315/63. (687) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека <во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 700, страна 7, книга П е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Угостителското претпријатие — 
ресторан за самопослуга „Исхрана" — Скопје, би-
дејќи со решението на Народниот одбор на опш-
тината Кисела Вода — Скопје број 1535 од 28. III. 
1963 година и решението на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје број 3016 од 13. IV. 
1963 година е припоено кон Угостителското прет-
пријатие „Пелистер" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 316/63. (688) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 473, страна 1316 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Претпријатието за 
снимање на филмови „Вардар филм" — Скопје и 
тоа: Јово Камберски, в. д. директор, и Јовановски 
Анев Симо се разрешени од должност и им пре-
станува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Ида-
дија — Скопје број 12113 од 18. XI. 1960 година 
Јово Камберски. Тој претпријатието ќ е го потпи-
шува, задолжува и раздолжува со новоназначе-
ните потписници Кондратјуг Илија Благоја, ш е ф 
на сметководството, и Аврамов Глигоров Симо, 
директор на стопанско-сметководниот сектор, сме-
тано од 18. V. 1963 година, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 321/63. (689) 

го потпишува, задолжува и раздолжува со ста-
рите регистрирани потписници и тоа: Еленовски 
Александар Лазар, секретар — правен референт, 
Цубалевски Лазар Стрезо, раководител на стопан-
ско-сметководниот сектор, Стојковска Диме Злат-
ка, ш е ф на сметководството, и Марковски Иван, 
заменик директор, сметано од 20. V. 1963 година, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 326/63. (691) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 161, страна 421 е запишано следното. 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Гевгелија број 2166 од 30. VI. 1957 го-
дина стопанската дејност на Претпријатието за 
промет со отпадоци „Отпад" од Гевгелија се до-
полнува и со трговска струка стари предмети. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 671/57. (696) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
под рег. бр. 296, страна 869 е запишано следното: 
Трајче Настев, досегашен директор на Сточар-
ското претпријатие „Сточар" — Титов Велес, со 
решението на Народниот одбор на општината Ти-
тов Велес број 10991/1 од 14. XI. 1960 година е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За принуден управник на претпријатието е на-
значен Васил Попов. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува со стариот ре-
гистриран потписник Јордан Димов, ш е ф на смет-
ководството, во границите на овластувањето. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Титов Велес број 2967/1 од 20. III. 1963 година 
е разрешен од должност Васил Попов и му пре-
станува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен со решението на Народниот одбор на општи-
ната Титов Велес број 2968/1 од 10. Ш.1963 година 
Александар Андоновски. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува со стариот 
регистриран потписник Јордан Димов, ш е ф на 
сметководството, сметано од 6. IV. 1963 година, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 225/63. (693) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 672, страна 961 е запишано следното: 
Абдула Селим, досегашен директор на Трговското 
претпријатие увоз-извоз „Кооператива" — Скопје, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен со решението на Народниот одбор на општи-
ната Ида ди ја Скопје број 9030 од 4 ^ . 1 9 6 3 го-
дина Џаџу Димитрије Гога. Тој претпријатието ќе 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 46, страна 121 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Занаетчиското претпријатие „Лила" од К у -
маново, бидејќи со решението на Народниот одбор 
на општината Куманово број 6438/1 од 27. IV. 1963 
година е припоено кон Занаетчиското претприја-
тие и стовариште за пиво „Сифон" од Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 334/63» (697) 



31 март 19-64 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 12 — Стр. 211 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 49, страна 127 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Куманово број 6438/1 од 27. IV. 1963 го-
дина кон Занаетчиското претпријатие и стовари-
ште за пиво „Сифон" од Куманово се припојува 
Занаетчиското претпријатие „Лила" — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 335/63. (698) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 215, страна 573 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Претприја-
тието за извоз и увоз на тутун „Македонија" — 
Скопје: Киро Зенделски, директор, Куне Дими-
тров Георгиевски, ш е ф на техничкиот сектор, Све-
тислав Јорданов Смичковски, ш е ф на стопанско-
сметководниот сектор, Миха јло Прокопиев, Вик-
тор Лашков, Милошевски Јордан, Митев Игнат и 
Зора Стојанова, претпријатието ќ е го потпишува, 
задолжува и раздолжува и новоназначениот пот-
писник Љубо Тра јков Величков, сметано од 24. V. 
1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 336/63. (699) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 241, страна 635 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Претприја-
тието за обработка на кожни производи „Колек-
тив" — Скопје и тоа: Василевски Тодор, директор, 
и Арсова Милка, ш е ф на сметководството, прет-
пријатието ќ е го потпишува, задолжува и раздол-
жува и новоназначениот потписник Селим Јусуф, 
ш е ф на комерци ја дното одделение, сметано од 
21. V. 1963 година, во границите на овластувањето. 

Селим Ј у с у ф истовремено ќе ги потпишува и 
продавниците со директорот Василевски Тодор, 
сметано од 21. V. 1963 година. 

Исто така и дејноста на претпријатието во 
иднина се проширува и со купување и продажба 
на гумени производи како што се: гумени кондури 
и други производи сродни на производниот асор-
тиман на претпријатието, со решението на Народ-
ниот одбор на општината К а л е — Скопје бр. 16881 
од 8-Х-1957 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 331/63. (701) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 
Р А З Н И ДОКУМЕНТИ 

Работна книшка бр. 2738, издадена од Општин-
ското собрание Урошевац на име Бериша Камбер 
Шабија, Горче Петров. (3423) 

Работна книшка бр. 2781, издадена од Општин-
ското собрание Урошевац на име Шабави Реџепа 
Изет, Горче Петров. (3424) 

Здравствена легитимација на име Изаири Ел-
маз Мисима, е. Рудник Радуша, Горче Петров. 

(3425) 

Здравствена легитимација бр. 98736 на име 
Ј а х и Мусли, е. Рудник Радуша, Горче Петров. 

(3426) 
Здравствена легитимација бр. 127157 на име 

Демша Ј а х и Мусли, е. Рудник Радуша, Горче 
Петров. (3427) 

Здравствена легитимација бр. 127156 на име 
Изер Ј а х и Мусли, е. Рудник Радуша, Горче Петров. 

(3428) 
Здравствена легитимација бр. 127150 на име 

Фахрудин Ј а х и Мусли, е. Рудник Радуша, Горче 
Петров.. (3429) 

Здравствена легитимација бр. 161911 на име 
Акик Ј а х и Мусли, е. Рудник Радуша, Горче Пет-

(3430) 
Здравствена легитимација бр. 3681 на име Идиет 

Осман Асаноска, е. Норово, Крушево. (3483) 
Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 

Прилеп на име Васка Мирческа, ул. „Д. Наредни-
ко" бр. 61, Прилеп. (3484) 

Здравствена легитимација бр. 62896, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Ж и в к о Мирчески, ул. 
„М. Пијаде" бр. 225, Прилеп. (3485) 

Здравствена легитимација бр. 123244, издадена 
х/Д ЗСО — Прилеп на име Велика Шумкоска, е. 
Бучин, Прилеп. (3436) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга на име Стојанка Бунческа), Струга. (3487) 

Воена книшка ка име Тодор Исак Стојкоски, 
е. Збажди, Струга. (3488) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Тетово на име Касам Набија Касами;, е. Вешала, 
Тетовско. (3489) 

Работна книшка бр. 398671 на име Касам Ме-
џит Н у р е д и н а е. Палатица, Тетовско. (3490) 

Режиска легитимација бр. 380368, издадена од 
Ж Т П — Скопје на; име Ба јрам Еминов Бајрами, 
ул. „ЈНА" бр. 121, Гостивар. (3491) 

Работна книшка рег. бр. 165/61, серија бр. 305550 
на име Георги Витанов Мицев, е. Василево, Стру-
мица. (3492) 

Работна книшка на име Ј у с у ф Адили Малиќ, 
е. Требовље, Тетово. (3493) 

Работна книшка бр. 2810144 на име Никуш Го-
гов Јаневски, ул. „Нишка" бр. 4, Тетово. (3494) 

Работна книшка бр. 328095/2451 на име Сали 
Џабир Абдули, е. Првце, Тетовско. (3495) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Александар Трпески, ул. „П. По-
поски" бр. 46, Гостивар. (3496) 

Здравствена легитимација бр. 13612 на име 
Васил Младенов, е. Трново, Кочани. (3497) 

Здравствена легитимација бр. 18144 на име 
Атиџе Сулејманова, е. Корешница, Неготино. (3493) 

Здравствена легитимација бр. 21697 на име 
Лилјана Лазова Стојанова* е. Клисура, Неготино. 

(564) 
Свидетелство бр. 263 за завршено осумгодишно 

училиште, издадено од Осмолетката „Стиф Наумов" 
— Скопје на име Иван Митевски, Скопје. (3452) 

Воена буквица на име Коле П. Стојановски, 
Скопје. (3453) 

Здравствена легитимација бр. 1918, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Драгољуб Ваневски, 
Скопје. (3454) 

Работна книшка бр. 3609, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Горче Петров на име 
Азем Ајдин Ибраими, е. Бојане, Скопје. (3455) 

Воена буквица издадена од Воениот отсек —-
Скопје на име Азем Ајдин Ибраиму е. Бојане, 
Скопје. (3456) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тане Костов Гогов, Скопје. (3457) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирче Гавровски, Скопје. (3458) 

Воена книшка издадена од В.П. 3996 — Книн 
на име Славко Ј . Митев, Скопје. (3459) 
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Вофна книшка издадена од В.П. 2732 — Љуб-
љана на име Панта Ц. Велковски, Скопје. (3460) 

Дозвола за носење на оружје рег. бр. 1433, 
издадена од СВР — Скопје на име Петар Г. Јо -
вановиќ, Скопје. (3461) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
— Скопје на име Перса Тимовска, Скопје. (3462) 

Работна книшка бр. 5956 на име Ангел Бошков-
ски, Скопје. ^ (3463) 

Воена буквица издадена од Никшиќ на име 
Занко Н. Миладинов, Скопје. (3464) 

Воена буквица на име Александар Н. Милади-
нов, Скопје. (3465) 

Здравствена легитимација бр. 59752 на име На-
да Теохарова, Скопје. (3467) 

Здоавствена легитимација бо. 63254. издадена 
од ЗОО — Титоград на к./:е Цветко Михајло^иќ. 
Скопје. (3468) 

Работна книшка бр. 1995 на име Сами Р. Бе -
кировски, Скопје. (3469) 

Воена буквица издадена од Воена пошта — 
Пожаревац на име Илија Ј. Блажевски, С к о т е . 

С3470) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО -

Скопје на име Кочо Поповски, Скопје. (3471) 
Здоавствена легитимација издадена од ЗСО — 

Кочани на име Љупчо Тачев, Скопје. (3472) 
Работна книшка бр. 7732 на име Ферит Шаба-

ни, Скопје. (3473) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Коста Спасовски, Скопје. (3474) 
Земјоделска здравствена легитимација бо. 

53112/7824, издадена од ЗСО — Скопје на име Ду-
шан Ѓ. Миниќ, е. Трубарево, Скопско. (3475) 

Повластица за повластено патувања К-15, бр. 
208169, издадена од Дирекцијата на железниците 
— Скопје на име Христина Р. Поповиќ, Скопје. 

(3476) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Белград на име Фаик Бериша, Скопје. (3477) 
Здравствена легитимација бр. 54851 на име Ј а -

шар Адеми, е. Горна Бањица, Гостивар. (3478) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Куманово на име Ристем Ш. Асановски, ул. „Доне 
Божинов" бр. 28, Куманово. (3479) 

Здравствена легитимација бр. 3672 на име Нат-
ка Трајчева, е. Лезово, Штипско. (3421) 

Здравствена легитимација бр. 1679 на име Гроз-
да Дончова Петрова, е. Добромири, Битолско. (3499) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Јагода Бранко Каровска, е. Дра-
гожани, Битолско. (3500) 

Инвалидска здравствена легитимација бр. 
146387 на име Злата К. Здравева, ул. „Ц. Василев" 
бр. 116, Битола. (3501) 

Здравствена легитимација бр. 8365 на име 
Рилка А. Митревска, е. Габрово, Делчево. (3502) 

Работна книшка бр. 18712 на име Стефка Сто-
илова, ул. „1-ва комуна" бр. 3, Титов Велес. (3503) 

Здравствена легитимација на име Томислав 
Н. Арсенов, ул. „М. Горки" бр. 192, Титов Велес. 

(3504) 
Здравствена легитимација бр. 2581 на име Дон-

ка А. Стоева^, ул. „Бр. Џунови" бр. 22, Кавадарци. 
(3505) 

Здравствена легитимација на име Љупче Меш-
ков, е. Ваташа, Кавадарци. (3506) 

Свидетелство бр. 17 за завршено IV одделение 
на име Ангел Славков Петрушевски, е. Талаш-
манци, Кумановско. (3507) 

Работна книшка рег. бр. 1755, серија бр. 547598 
на име Тодора Стојан Стојановиќ, Гевгелија. (3508) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Тетово на име Трпе Ристов В а с и л е в с к и , е. Че-
лопек, Тетовско. (3509) 

Здравствена легитимација бр. 6420 на име Ј у -
суф С. Адили, е. Шипковица, Тетовско. (3510) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Несима Р а м а д а н о в а , ул. „Даб. 
Завој" бр. 88, Прилеп. (3511) 

Здравствена легитимација бр. 46217 на име 
Ж и в к о Лав левски, е. Кривогаштани, Прилеп. (3512) 

Здравствена легитимација бр. 7151 на име Цвет-
ко Куманоски, ул. „Б. Талески" бр. 134, Прилеп. 

(3513) 
Здравствена легитимација на име Васо Прстен-

ков, Кавадарци. (3514) 
Здравствена легитимација на име Донка Прс-

т е н о в а , Кавадарци. (3515) 
Здравствена легитимација бр. 974 на име Ни-

кола Трајковски, е. Тработивиште, Делчево. (3516) 
Здравствена легитимација бр. 142882 на име 

Србољуб Станковић Скопје. (3517) 
Здравствена легитимација бр. 12871/2400, из-

дадена од ЗСО — Нови Пазар на име Младен Г. 
Бобановски , Скопје. (3518) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Скопје на име Саит Саитов, е. 
Арачиново, Скопје. (3519) 

Влошка за здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Енка Катранџиева, 
Скопје. (3520) 

Свидетелство за квалификуван ѕидар, издадено 
од Градежното училиште „Чедо Филиповски" — 
Скопје на име Шаќир Лединиќ, Скопје. (3522) 

Работна книшка бр. 39832/55 на име Благо јка 
Цветковиќ, Скопје. (3523) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мито Самарџиевски, Скопје. (3524) 

Здравствена легитимација бр. 3930 на име 
Вида Шамбевска, е. Радобор, Битолско. (3525) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7543 
на име Стојанка Петкова Стојановска, е. Дуње, 
Битолско. (3526) 

Воена легитимација издадена од КВО — Б и -
тола на име Милан Неделко Ризовски, е. Могила, 
Битолско. (3527) 

Здравствена легитимација бр. 2746 на име 
Ратка Трајкова Митровска, е. Кркља, Кр. Паланка. 

(3528) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Братислав Стојковиќ, Булевар 
„1 мај" бр. 96а, Битола. (3529) 

Здравствена легитимација на име Елена Г. 
Кокева, ул. „Прилепска" бр. 47/29, Битола. (3530) 

Возачка дозвола бр. 19684, издадена од В.П. 
7116 — Скопје на име Ратко Шуќур, В.П. 1349/12, 
Битола. (3531) 

Работна книшка рег. бр. 4862, серија бр. 362955 
на име Благоја Кремчески, ул. „Сутјеска" бр. 9, 
Прилеп. (3532) 

Здравствена легитимација бр. 44220/3 на име 
Атанас Новаков Атанасовски, е. Селце, Тетовско. 

(3533) 
Здравствена легитимација бр. 9197 на име 

Анастасија Т. Кимова, Неготино, Кавадарци. (3534) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Кавадарци на име Цена Станоева, Кавадарци. (3535) 
Здравствена легитимација на име Љуба К. 

Крстева, ул. „Кирил и Методи" бр. 6, Кавадарци. 
(3536) 

Возна книшка рег. бр. 12, серија бр. 4863, из-
дадена од Околискиот сојуз за слепи — Куманово 
на име Јахи Камберов Исени, е. Липково, Кума-
новско. (3537) 

Здравствена легитимација издадена оД ЗСО — 
Прилеп на име Кјметка Мамудоска, ул. „Тризла" 
бр. 195/14, Прилеп. (3538) 
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Земјоделска здравствена легитимација на име 
Велика Димитриевска, е. Сопот, Кумановско. (3539) 

Работна книшка бр. 8763 на име Аница Ди-
м и т р е в с к а , ул. „Херој Карпош" бр. 18, Куманово. 

(3540) 
Здравствена легитимација бр. 3460 на име Наз-

мие К. Адеми, ул. „Ј. Сандански" бр. 108, Тетово. 
(3541) 

Здравствена легитимација бр. 50883 на име 
Селман Муарема (Абдули) Калгури, ул. „Балин-
долска" бр. 39, Гостивар. (3542) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Гостивар на име Емине Ш а -
бани, ул. „С. С и м о н о в и " бр. 8, Гостивар. (3543) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лазар Петровиќ, Скопје. (3544) 

Работна книшка бр. 51856 на име Лазар Б л а -
жевски, Скопје. (3545) 

Воена книшка издадена во Ријека на име Дра-
гиша М. Марковиќ, Скопје. (3546) 

Работна книшка бр. 271/63, издадена од Б и -
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Џемаил Дема, Скопје. (3547) 

Ученичка книшка на име Милчо Стојан Нас-
ковски, ул. „Стогово" бр. 19, Куманово. (3549) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1145 
на име Аце Сиљаноски, е. Дебреште, Прилеп. (3550) 

Здравствена легитимација бр. 1786 на име Сто-
јанка Димкова, е. Тромега, Кумановско. (3551) 

Работна книшка бр. 5838/63 на име Мирјана 
П. Златановска, ул. „Партизанска" бр. 15, Кума-
ново. (3552) 

Работна книшка бр. 16/63 на име Фејми Љ а -
т и ф у ул. „11 ноември" бр. бб, Куманово. (5353) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Наџија Сабединоска, ул. „11 
ноември" бр. 62, Куманово. (3554) 

Работна книшка бр. 8927 на име Саит Есат 
Рамадани, е. Руница, Кумановско. (3555) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4128 
на име Трајка Салтирова Алексова, е. Ш. Руда-
ри, Кратово. (3556) 

Здравствена легитимација бр. 13555 на име 
Ратка Гелова Лазарова, е. Долно Чичево, Титов-
велешко. (35-57) 

Здравствена легитимација бр. 22057 на име 
Орданчо Гелов Лазаров, е. Долно Чичево Титов-
велешко. (3558) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Гостивар на име Трендафилка Ѓорѓеска, е. Мав-
рово, Гостивар. (3559) 

Работна книшка на име Сеат Салиу е. Чегра-
не, Гостивар. (3560) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 9967 
на име Марушка Тикова, е. Драгоево, Штипско. 

(3561) 
Здравствена легитимација бо. 13075 на име 

Божана Василева Донева, ул. „Славчо Стоименов" 
бр. 33, Радовиш. (3562) 

Диплома за завршено градежно техничко учи-
лиште, издадена од Училиштето „Здравко Цвет-
ковски" — градежен отсек — Скопје на име Трајче 
Куновски, Скопје. (3563) 

Повластица за повластено патување К-15, из-
дадена од Ж Т П — Скопје на име Анкица Анто-
ниќ, Скопје. (3564) 

Работна книшка бр. 614 на име Ристо Перчук 
илиевски, Скопје. (3565) 

Свидетелство за завршена П година учителска 
школа, издадено од Учителската школа „Никола 
Карев" — Скопје на име Александра Кочевска, 
Скопје. (3566) 

Свидетелство број 5 за завршена П година 
средна фискултурна школа во Скопје на име Цена 
Димовска, Скопје. (3567) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Каџибанов, Скопје. (3568) 

Здравствена легитимација и з д а д е а од ЗСО — 
Скопје на име Верица Филиповска, Скопје. (3569) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Олга Стројмановска, Скопје. (3570) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Калевски, Скопје. (3571Ј 

Воена книшка издадена од В.П. 7938 — Карде-
љево на име Кадри ја Демиров, Скопје. (3572) 

Воена книшка издадена од Мали Лошин на 
име Љубе М. Груевски, Скопје. (3573) 

Воена книшка на име Ќемал Ибраимов, Скопје. 
(3574) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Скопје на име Јордан Манчев, Скопје. (3575) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Урошевац на име Јонус И. Шакир, Скопје. (3576) 

Работна книшка издадена од Бирото за по-
средување на трудот — Скопје на име Негосава 
Церовиќ, Скопје. (3577) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Арети ја Јанкулова., Скопје. (3578) 

Оружен лист бр. 1463, издаден од СВР — Скоп-
је на име Ристо Л. Михајлов, Скопје. (3579) 

Работна книшка издадена од НО на општината 
К а л е — Скопје на име Благо ја Стојков, Скопје. 

(3580) 
Влошка за здравствена легитимација бр. 243776, 

издадена од ЗСО — Скопје на име Павлина Сто-
јановска, Скопје. (3581) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Скопје на име Елена Ланчевска, 
Скопје. (3582) 

Работна книшка издадена од Бирото за по-
средување на трудот — Скопје на име Горѓи Ни-
коловски, Скопје. (3583) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Славе и Ленка Стојанови, Скопје. 

(3584) 
Свидетелство за завршена I година ЕМСУЦ 

во Скопје на име Младен Стојановски, Скопје. 
(3585) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Киро Мајсторчев, Скопје. (3586) 

Воена книшка издадена во Славонска Пожега 
на име Борко Т. Стојановски, Скопје. (3587) 

Здравствена легитимација на име Даринка Со-
коловиќ, Куманово. (3588) 

Работна книшка бр. 9687 на име Спиро Г. Ј а -
кимовски, е. Биљановце, Кумановско. (3589) 

Здравствена легитимација бр. 3960 на име Р а -
кибе Ш е р и ф Абдуловска, е. Горенци, Струга. (3599) 

Здравствена легитимација на име Милица Па-
чаровска, ул. „Братство единство" бр. 2, Гостивар. 

(3591) 
Здравствена легитимација бр. 18451 на име 

Незакет Демир Шерифова, ул. „Иво Рибар" бр. 42, 
Виница, Кочани. (3592) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 12209 
на име Александар Герасимов Долдуров, ул. „М. 
Тито" бр. 2, Радовиш. (3593) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Делчево на име Анифе ја Куклевска, 
Делчево. (3594) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Делчево на име Рабие Мустафова, 
Делчево. (3595) 

Здравствена легитимација на име Нада То-
шева, Ресен. (501) 

Пасош бр. 500817, издаден од СВР — Куманово 
на ден ЗЛУ. 1963 година на име Добре Коце Ј а н -
ковски, ул. „Кузман Јосифовски — Питу" бр. 10, 
Куманово. (569) 

Уверение за отпуст од државјанството на 
СФРЈ бр. 20-18829/63 од 24. X. 1963 година, изда-
дено од РСВР — на СРМ на име А р и ф Хикмет, 
Осман А р и ф и сопругата Муратка Смаил Ариф 
од Скопје. (570) 
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ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 4219, серија бр. 0462289 
издадена од СВР — Урошевац на име Лилјана 
Киро (Петковиќ) Тимова, Скопје, ул. „Огњан 
Прица" бр. 35. (774) 

Лична карта рег. бр. 156, страна 0153451 на 
име Стојан Трајковски, е. Шлчиште, Битолско. 

(775) 
Лична карта рег. бр. 16351, серија бр. 0396001 

издадена од СВР — Кочани на име Бранко Сто-
јанов Гаврилов, е. Стрмош, Кочани. (5044) 

Лична карта рег. бр. 1888, серија бр. 0395398 
на име Галаба Александар (Николова) Гаврилова, 
е. Стрмош, Кочани. (5045) 

Лична карта рег. бр. 10116, серија бр. 0299589 
издадена од СЕР — Штип на име Драги Пандев 
Стојанов, е. Рич, Струмица. (5046) 

Лична карта рег. бр. 574, серија бр. 0151971 
на име Дано Атанасов Цветковски, е. Витолиште, 
Битолско. (5047) 

Лична карта рег. бр. 15136, серија бр. 0195761 
издадена од СВР — Прилеп на име Васил Митрев 
Василевски, е. Кален, Битолско. (5048) 

Лична карта рег. бр. 400, серија бр. 0001403 
издадена од СВР — Битола на име Цветко Димов 
Цветковски, е. Старавина, Битолско. (5049) 

Лична карта рег. бр. 103, серија бр. 0139470 
на име Киро Велев Коруноски, е. Тополчани, Би-
толско. (5050) 

Лична карта рег. бр. 31620, серија бр. 0107730 
издадена од СВР — Битола на име Живко Алексо 
Шалевски, ул. „Ив. Милутинов" бр. 135, Битола. 

(5051) 
Лична карта рег. бр. 5584, серија бр. 0031651 

издадена од СВР — Ресен на име Киро Царевски, 
е. Перово, Ресен. (5052) 

Лична карта рег. бр. 2003, серија бр. 0342513 
издадена од СВР — Титов Велес на име Стаменко 
Крсте Марковски, ул. „Ѓорче Петров" бр. 3. Титов 
Велес. (5053) 

Лична карта рег. бр. 1685, серија бр. 0698195 
издадена од СВР — Гостивар на име Шерифе Сали 
Иичеи, Гостивар. (5054) 

Лична карта рег. бр. 7184, издадена од СВР — 
Кавадарци на име Коле Ѓорѓиев Николов, е. 
Курија, Кавадарци. (5055) 

Лична карта рег. бр. 8851, серија бр. 0029550 
издадена од СВР — Ресен на име Исамедлн Агуш 
Лимановски, е. Грнчари, Ресен. (5056) 

Лична карта рег. бр. 43783, серија бр. 0799018 
издадена од СВР — Гостивар на име Џемиле 
Дестан Бајрами, е. Орќуше, Гостивар. (5057) 

Лична карта рег. бр. 1151, серија бр. 0461861 
издадена од СВР — Кратово на име Стојан Ратко 
Тодосов, е. Железница, Кратово. (5058) 

Лична карта рег. бр. 1344, серија бр. 0726134 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Киро 
Сим јаноски, е. Девич, Кичево. (5059) 

Лична карта рег. бр. 4403, серија бр. 0281779 
издадена од СВР — Ресен на име Стерјо Танас 
Илиевски, е. Кривени, Ресен. (5060) 

Лична карта рег. бр. 8993, серија бр. 0349503 
издадена од СВР — Титов Велес на име Штерјо 
Горѓи Костов, е. Убого, Титоввелешко. (5061) 

Лична карта рег. бр. 241, серија бр. 0149413 
издадена од СВР — Титов Велес на име Стојан 
Дамјан Панов, е. Рожден, Кавадарци. (5062) 

Лична карта рег. бр. 10174, серија бр. 0706684 
издадена од СВР — Гостивар на име Цено Стојко 
Јованоски, е. Пожаране, Гостивар. (5063) 

Лична карта рег. бр. 1357, серија бр. 0302669 
издадена од СВР — Штип на име Досе Стојчев 
Петров, е. Три Чешми, Штипско. (5064) 

Лична карта рег. бр. 449; серија бр. 0293384 
издадена од СВР — Гурѓевац на име Мирко Ивана 
Кирин, е. Ораовица, Радовиш. (5065) 

Лична карта рег. бр. 18184, серија бр. 0236085 
издадена од СВР — Охрид на име Благоја Димков 
Лолески, е. Лескоец, Охридско. (5066) 

Лична карта рег. бр. 859, серија бр. 0208720 
издадена од СВР — Охрид на име Ленче Наум 
(Орочева) Спасова, ул. „ К л и м е н т а " бр. 70, Охрид. 

(5067) 
Лична карта рег. бр. 3269, серија бр. 0498466 

издадена од СВР — Кавадарци на име Лазар Алек-
сов Захариев, Неготино. (5068) 

Лична карта рег. бр. 15268, серија бр. 0500896 
издадена од СВР — Кавадарци на име Киро Игнов 
Јорданов, Неготино. (5069) 

Лична карта рег. бр. 24436, серија бр. 0600556 
издадена од СВР — Скопје на име Мара Трпева 
Атанасовска, Скопје. (4313) 

Лична карта рег. бр. 2212, серија бр. 0001235 
издадена од СВР — Скопје на име Трајан Боце 
Ачковски, Скопје. (4314) 

Лична карта рег. бр. 91940, серија бр. 0609019 
издадена од СВР — Скопје на им Василије Трајче 
Андоновски, Скопје. (4315) 

Лична карта рег. бр. 14344, серија бр. 0017255 
издадена од СВР — Скопје на име Ангел Стеван 
Арсовски, Скопје ; (4316) 

Лична карта рег. бр. 51330, серија бр. 0036506 
издадена од СВР — Скопје на име Муртезан Аб-
дула Демир, Скопје. (4317) 

Лична карта рег. бр. 25713, серија бр. 0065674 
издадена од СВР — Скопје на име Трајко Томо 
Димовски, Скопје. (4318) 

Лична карта рег. бр. 71405, серија бр. 0601481 
издадена од СВР — Скопје на име Митар Младен 
Гаковски, Скопје. (4319) 

Лична карта рег. бр. 94897, серија бр. 02ђ5640 
издадена од СВР — Скопје на име Хамди Смаил 
Ибиши, Скопје. (4320) 

Лична карта рег. бр. 52565, серија бр. 0036921 
издадена од СВР — Скопје на име Марика Теохар 
Кука, Скопје. (4321) 

Лична карта рег. бр. 129794, серија бр. 0470493 
издадена од СВР — Скопје на име Вероника Михо 
Кука, Скопје. (4322) 

Лична карта рег. бр. 54288, серија бр. 0038769 
издадена од СВР — Скопје на име Тачо Рустем 
Куртишев, Скопје. (4323) 

Лична карта рег. бр. 123622, серија бр. 0515108 
издадена од СВР — Скопје на име ѓорѓи Васил 
Крушков, Скопје. (4324) 

Лична карта рег. бр. 59789, серија бр. 0048484 
издадена од СВР — Скопје на име Демирша Расим 
Мустафа, Скопје. (4325) 
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Лична карта рег. бр. 13749, серија бр. 0016563 
издадена од СВР — Скопје на име Мегбер Зимбер 
Рамадан, Скопје. (4326) 

Лична карта рег. бр. 19710, серија бр. 0595831 
издадена од СВР — Скопје на име Боне Алексо 
Спасовски, Скопје. (4327) 

Лична карта рег. бр. 51684, серија бр. 0471500 
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Цоне 
Симоновски, Скопје. (4328) 

Лична кадета рег. бр. 18837, серија бр. 0064559 
издадена од СВР — Скопје на име В|асо Никола 
Трбојевић, Скопје. (4329) 

Лична карта рег. бр. 92265, серија бр. 0630167 
издадена од СВР — Скопје на име Величко Ристо 
Трајковски, Скопје. (4330) 

Лична карта рег. бр. 56710, серија бр. 0040699 
издадена од СВР — Скопје на име Љубе Санде 
Трајковски, Скопје. (4331) 

Лична карта рег. бр. 3565, серија бр. 2596675 
издадена од СВР — Нови Пазар на име Назим 
Аслан Укиќ, Скопје. (4332) 

Лична карта рег. бр. 95681, серија бр. 0256608 
издадена од СВР — Скопје на име Алије Али 
Хасан, Скопје. (4333) 

Лична карта рег. бр. 130746, серија бр. 0524370 
издадена од СВР — Скопје на име Емрула Садик 
Хамид, Скопје. (4334) 

Лична карта рег. бр. 22966, серија бр. 0218416 
издадена од СВР — Скопје на име Дафинче Ристо 
Цветановски, Скопје. (4335) 

Лична карта рег. бр. 48720, серија бр. 0610020 
издадена од СВР — Скопје на име Мина Јакуп 
Чајани, Скопје. (4336) 

Лична карта рег. бр. 10292, серија бр. 0586302 
издадена од СВР — Скопје на име Ариф Ќамил 
Шаќировски, Скопје. (4337) 

Лична карта рег. бр. 28690, серија бр. 0024657 
издадена од СВР — Скопје на име И т а а т Боцев 
Атанасовски, Скопје. (4338) 

Лична карта рег. бр. 15003, серија бр. 0011582 
издадена од СВР — Скопје на име Мирослав 
Трајан Антовски, Скопје. (4339) 

Лична карта рег. бр. 115230, серија бр. 0468592 
издадена од СВР — Скопје на име Стојка Горѓе 
Бојкова, Скопје. (4340) 

Лична карта рег. бр. 131959, серија бр. 0511379 
издадена од СВР — Скопје на име Ангелина Јор-
дан Бојкиќ, Скопје. (4341) 

Лична карта рег. бр. 74470, серија бр. 0256536 
издадена од СВР — Скопје на име Ката Горѓи 
Васил ева, Скопје. (4342) 

Лична карта рег. бр. 20892, серија бр. 0048895 
издадена од СВР — Скопје на име Горги Трпе 
Доковски, Скопје. (4343) 

Лична карта рег. бр. 15100, серија бр. 0012463 
издадена од СВР — Скопје на име Милка Живота 
Ивановска, Скопје. (4344) 

Лична карта рег. бр. 6958, серија бр. 0009696 
издадена од СВР — Скопје на име Томе Крсте 
Илиевски, Скопје. (4345) 

Лична карта рег. бр. 2331, серија бр. 0167941 
издадена од СВР — Битола на име Ирина Стојче 
Котевска, Скопје. (4346) 

Лична карта рег. бр. 261, серија бр. 0164771 
издадена од СВР — Скопје на име Ж и в к о Димко 
Кочовски, Скопје. (4347) 

Лична карта рег. бр. 16096, серија бр. 0592616 
издадена од СВР — Скопје на име Боне Горѓи 
Мицевски, Скопје. (4348) 

Лична карта рег. бр. 135085, серија бр. 0513770 
издадена од СВР — Скопје на име Милка Лазо 
Настовска, Скопје. (4349) 

Лична карта рег. бр. 73668, серија бр. 0205049 
издадена од СВР — Скопје на име Здраве Паскал 
Петревски, Скопје. (4350) 

Лична карта рег. бр. 122286, серија бр. 0469748 
издадена од СВР — Скопје на име Стојанка Вла-
димир Попова, Скопје. (4351) 

Лична карта рег. бр. 101495, серија бр. 0205630 
издадена од СВР — Скопје на име Вела Димо 
Путевска, Скопје. (4352) 

Лична карта рег. бр. 50880, серија бр. 0047026 
издадена од СВР — Скопје на име Киро Петко 
Поповски, Скопје. (4353) 

Лична карта рег. бр. 17406, серија бр. 0019200 
издадена од СВР — Скопје на име Стојчо Милан 
Петковски, Скопје. ' (4354) 

Лична карта рег. бр. 134009, серија бр. 0486917 
издадена од СВР — Скопје на име Вукосав Ми-
ленко Р а к о ч е в и ћ Скопје. (4355) 

Лична карта рег. бр. 24691, серија бр. 0251583 
издадена од СВР — Скопје на име Теофил Филип 
Стефановски, Скопје. (4356) 

Лична карта рег. бр. 8977, серија бр. 0007741 
издадена од СВР — Скопје на име Надежда Ду-
шанова Стојменова, Скопје. (4357) 

Лична карта рег. бр. 38247, серија бр. 0034258 
издадена од СВР — Скопје на име Горѓи Коста-
дин Стојановски, Скопје. (4358) 

Лична карта рег. бр. 15075, серија бр. 0012292 
издадена од СВР — Скопје на име Марица Горѓи 
Стеванова, Скопје. (4359) 

Лична карта рег. бр. 89901, серија бр. 0605714 
издадена од СВР — Скопје на име Б а ј р а м Шали ја 
Хасан, Скопје. (4360) 

Лична карта рег. бр. 6206, серија бр. 0614676 
издадена од СВР — Скопје на име Трајко Бошко 
Цветковски, Скопје. (4361) 

Лична карта рег. бр. 132684, серија бр. 0470618 
издадена од СВР — Скопје на име Василије Фи-
лип Шанулиќ, Скопје. (4362) 

Лична карта рег. бр. 45489, серија бр. 0603605 
издадена од СВР — Скопје на име Ж и в к а Б л а ж е 
Ангелова, Скопје. (4559) 

Лична карта рег. бр. 441, серија бр. 0016085 
издадена од СВР — Скопје на име Василка Петре 
Анчева, Скопје. (4560) 

Лична карта рег. бр. 73783, серија бр. 0205754 
издадена од СВР — Скопје на име Хилда Адолф 
Арсова, Скопје. (4561) 

Лична карта рег. бр. 141467, серија бр. 0770273 
издадена од СВР — Скопје на име Деспот Тодор 
Величков, Скопје. (4562) 

Лична карта рег. бр. 95976, серија бр. 0258702 
издадена од СВР — Скопје на име Тра јко Милан 
В е л и ч е в с к и , Скопје. (4563) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РАДИО-ТЕЛЕ-

ВИЗИЈА — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
Л Е К Т О Р 
Услови: , 
Пожелно е кандидатот да има завршено ф и -

лозофски факултет — група македонски јазик и 
да ги исполнува условите според чл. 31 од ЗЈС, 
што ќе го докаже со приложените документи. Пре-
димство има кандидатот што солидно го познава 
македонскиот литературен јазик. 

Молбите со приложените д о к у м е н т ќ е се 
примаат во Одделението за општи работи, 15 дена 
од објавувањето. 

Поблиски информации за условите за рабо-
тата може да се добијат во Секторот за изведба — 
лекторска служба. (299) 

КОМИСИЈАТА ЗА С Л У Ж Б Е Н И Ч К И РАБОТИ НА 
СОБРАНИЕТО НА КУМАНОВСКА ОКОЛИЈА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место во ор-
ганите на управата на Собранието на Кумановска 
околија: 

1. Санитарен инспектор — 1 
У С Л О В И : 
За работното место под еден кандидатот треба 

да има медицински факултет, положен стручен 
испит и над 5 години практика. 

Таксиран** молби како и документите по чл. 31 
од Законот за јавните службеници да се доставу-
ваат до Комисијата за службенички работи на Со-
бранието на Кумановска околија. 

Со молбата да се приложи и куса биографија. 
Конкурсот останува отворен до пополнување 

на работното место. 
Настап на работа од 1. VI. 1964 година. (306) 

31 март 1964 

СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ИНСТИТУТ 
— СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за преизбор на следните соработници: 
1. асистент во Отсекот за генетика — семенар-

ство 
2. асистент во Отсекот за пошумување и ра-

садници 
3. асистент во Отсекот за заштита на шумите 
4. асистент во Шумско-експерименталната ста-

ница —• Битола 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени со Законот за организација на науч-
ната работа („Сл. лист на Ф Н Р Ј " 34/57). 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот 
на Шумарскиот институт — Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (307) 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО „РАДЕ КОНЧАР" ПОГОН — 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

по пат на писмени понуди за изградба и монтажа 
на погонската хала од челична конструкција во 
схед изведба. 

Пресметковната вредност на работите изне-
сува 112,815.000 динари. 

Јавното наддавање ќе се одржи на 15 април 
1964 година во 10 часот во просториите на упра-
вата на Погонот. 

Рок за завршување на работите е 30 ноември 
1964 година. 

Елаборатот може да се добие на увид во Од-
делот за капитална изградба на Погонот во Ско-
пје. 

Со понудата треба да се достави препис од 
решението за регистрација на претпријатието, из-
јава дека на изведувачот му се познати посебните 
услови за изведување на објектот и дека истите 
ги прифаќа и потврда за положена кауција во 
износ од 1% од пресметковната вредност. (302) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

СОДРЖИНА 
Страна 

53. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за унапреду-
вање на културните дејности — — — 201 

54. Решение за разрешување и именување 
членови на Театарскиот совет на Народ-
ниот театар во Скопје — — — — — 201 

55. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за унапреду-
вање на издавачката дејност — — — 202 

56. Решение за разрешување и именување 
членови на Советот на Ансамблот за на-
родни песни и игри на СРМ „Танец" — 202 

Издаван: „Службен весник на СРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а. Пошт. фах 51. Тел. 24-76. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

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


