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231. 
Републичкиот и Стопанскиот собор на Собрани-

ето на Социјалистичка Република Македонија, на 
заедничката седница одржана на 1 јуни 1965 годи-
на, ја протресоа положбата и проблемите на сто-
панството во периодот јануари—март 1965 година 
и констатираа дека: 

Во првото тримесечје од оваа година е оства-
рено натамошно зголемување на општата активност 
во стопанството во СР Македонија. 

Меѓутоа, основните карактеристики на досега 
согледаните движења зборуваат за тоа дека, по 
изразито високата и динамична стопанска актив-
ност во минатата година, во првите три месеци од 
оваа година се забележува тенденција на посмирен 
развиток на производството и запосленоста, при-
дружена со заостанување во покачувањето продук-
тивноста на трудот, при што и натаму продолжу-
ваат интензивни движења во потрошувачката. 

Релативно слабиот старт во стопанската актив-
ност, а посебно во градежништвото, сообраќајот и 
прометот, доведе до тоа, производството во целина, 
во првите три месеци од оваа година, да бележи 
благ пораст. При ова индустриското производство е 
зголемено за околу 11%? во споредба со минатата 
година. До ваквото остварување на индустриското 
производство доЈде, главно, поради ненавременото 
пуштање во погон на некои капацитети како и по-
ради ненавременото снабдување со репродукциони 
материјали од увоз и домашно производство. Во 
градежништвото, сообраќајот и прометот посебно 
влијание имаше и намалената активност во обно-
вата и изградбата на Скопје. Инвестиционата ак-
тивност е остварувана во услови на позаострени 
критериуми за намирувањето на создадените об-
врски т.е. исплати за извршени работи во минатата 
година и спроведување на мерките за ограничување 
на инвестиционата потрошувачка. Резултатите од 
четирите месеци веќе укажуваат дека инвестицио-
ната активност во нашата Република е сведена на 
ниво на претходната година, иако во првите три 
месеци се остварувани поголеми вложувања во од-
нос на минатата година. 

Забележителни се резултатите во извозот. Во 
првите 3 месеци извозот на стоки е зголемен за 
околу 24%, а резултатите од извозот за четирите 
месеци покажуваат дека е извозот поголем за 45%? 
во однос на истиот период од минатата година. 

Како резултат на постојните неусогласености 
на пазарот и благиот пораст на производството, жи-
вотниот стандард се движи под услови на сеуште 
високиот пораст на трошоците на животот. На по-
драчјето на личните доходи е остварен номинален 
пораст од околу 43%?. Просечните лични доходи во 

стопанството, во однос на оствареното ниво во 1964 
година, покажуваат номинален пораст од 17%. 

Иако времето во кое се остварени овие движења 
во стопанството претставува краток период, особено 

' ако се има предвид и применувањето на мерките 
за стабилизирање на стопанските движења, тие 
сепак покажуваат дека во основа се остваруваат 
интенциите на усвоената политика за оваа година и 
дека преземените мерки веќе даваат резултат во 
нашето стопанство. Тоа е секако резултат на свес-
ната акција и активноста на ,работните и опште-
ствените организации и општествено-политичките 
заедници, нивните напори за доследно спроведува-
ње на усвоената политика на стопанските движења. 

Меѓутоа, остварените движења во првите ме-
сеци од оваа година, исто така, укажуваат дека во 
нашето стопанство постојат сериозни проблеми, кои 
во услови на делување на мерките за стабилизи-
рање на стопанските движења се манифестираат 
во поостра форма. 

Имајќи ги предвид условите и можностите во 
кои е остварувана стопанската активност во првите 
месеци од оваа година, како и појавените недоста-
тоци и слабости во искористувањето на постојната 
материјална основа, Републичкиот и Стопанскиот 
собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, по претресот на материјалот за полож-
бата и проблемите на стопанството во периодот ја-
нуари—март 1965 година, врз основа на член 143 од 
Уставот на СРМ, на заедничката седница на со-
борите, одржана на 1 јуни 1965 година, ја донесоа 
следната 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА НАТАМОШНО ОСТВАРУВАЊЕ НА ОСНОВ-

НАТА СТОПАНСКА ПОЛИТИКА ВО 1965 
ГОДИНА 

1. За остварувањето на задачите што произле-
гуваат од Општествениот план за 1965 година, како 
и за усовршувањето на стопанскиот систем вооп-
што, работните организации од областа на стопан-
ството во идниот период ќе треба да (вложат по-
себни напори за создавање на такви услови за ра-
бота, кои ќе овозможат остварување на поголеми 
ефекти во производството и при изменетите услови 
за стопанисување. Ова дотолку повеќе што и во 
идните месеци производството ќе се одвива во усло-
ви на новите мерки преземени во оваа година. Тре-
ба да се смета дека одделни стопански организации 
ќе се среќаваат со поостри проблеми кои произле-
гуваат од спроведувањето на усвоената политика 
за стабилизација и усовршување на стопанскиот 
систем. Сето тоа укажува на потребата од интен-
зивно делување во смисла на обезбедување услови 
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за порационално користење на капацитетите, на-
тамошно зголемување продуктивноста на трудот и 
создавање услови за Јакнење на материјалната ос-
нова, односно зголемување улогата на работните 
организации во проширената репродукција и обез-
бедување пораст на животниот стандард. 

Досегашниот степен на развиток на нашето сто-
панство бара порешителна ориентација за вклу-
чување во меѓународната поделба на трудат. По-
требата од се поголемото вклучување во меѓуна-
родната поделба на трудот треба да произлегува 
од непосредниот интерес на работните организации. 
Тоа може да се обезбеди со напори што треба да 
се вложат од работните организации, за да станат 
тие конкурентно способни и на надворешниот 
пазар. 

За постигање на вакви резултати работните ор-
ганизации треба да вложат многу поголеми усилби 
за решавањето на проблемот на кадрите и подо-
брувањето на нивниот стручен состав, пообемно 
користење на научните достигања и пошироко ме-
ѓусебно деловно поврзување Од особено значење 
е работните организации во расподелбата на дохо-
дот да посветат поголемо внимание на изградува-
њето пообЈективизирани критериуми и врз таа ос-
нова да обезбедат што поголема афирмација на 
стимулативното дејство на системот на расподелба-
та според вложениот труд. 

За остварувањето на предвиденото производство 
во оваа година треба да се засилат напорите и да 
се обезбеди довршувањето на предвидените капа-
цитети и нивното пуштање во погон. 

Вклучувањето на нова работна сила во стопан-
ските дејности треба строго да бид,е во согласност 
со економско-техничките потреби за рационално 
искористување на производните сили во дадените 
услови. Напоредно со тоа потребни се посебни на-
пори и од работните организации за решавање на 
проблемите што произлегуваат од постојните резер-
ви од работна сила. 

Истовремено треба да се вложат напори од 
надлежните фактори и центрите, кои непосредно со 
занимаваат со проблемите за стручно1 оспособување, 
преквалификација и запослување на работната 
сила, за решавање на овие проблеми. 

2. Напорите на работните организации во ре-
шавањето на истакнатите проблеми треба сестрано 
и активно да бидат поддржувани од општествено-
политичките заедници, самоуправните организации, 
стручните и научните институции. Нивното анга-
жирање треба да биде насочено кон конкретно ак-
тивирање, во рамките на своите надлежности во 
изградување на објективизирани економски крите-
риуми во стопанисувањето, во спроведувањето на 
условите за производство како и во режимот на 
извозно-увозната дејност. 

3. Во областа на инвестициите, со оглед на ус-
ловите и мерките во кои се остварува инвестицио-
ната потрошувачка, треба да се очекува дека ин-
вестиционата активност и натаму ќе се соочува со 
посериозни проблеми. Затоа треба да се вложуваат 
засилени напори за изнаоѓање на соодветни реше-
нија кои ќе обезбедат усогласување на инвестици-
оната потрошувачка со расположивите средства. 

Расположивите средства, во прв ред, треба да 
се насочуваат кон изградбата и финансирањето на 
клучните зафати за развојот на нашето стопанство, 
дури и за сметка на привремено одлагање на други 
одделни зафати. Стопанската банка на СР Македо-
нија, во соработка со непосредните инвеститори и 
нивните гаранти треба ОПСТОЈНО да ја испитат сос-
тојбата и да изнајдат соодветни решенија во рам-
ките на утврдената политика со Општествениот 
план за 1965 година. За преземените мерки и проб-
лемите што ќе се појават, Стопанската банка на 
СРМ да го известува Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Од посебно значење е во изведувањето на ин-
вестиционите објекти и во инвестиционите вложу-
вања воопшто да се обезбеди поголема ефикасност, 
отколку што е тоа досега постигнато. 

4. Во областа на општата потрошувачка, исто 
така, треба да се вложат посебни усилби за да се 
усогласи таа со општите тековни движења во сто-
панството'. 

Општествено-политичките заедници и другите 
корисници на општествените средства, во таа смисла 
треба во поголема мерка, да бидат носители на по-
литиката според која општата потрошувачка да оди 
во чекор со остварените резултати во стопанството 
и реално определените расположиви средства. 

5. Во остварувањето на инвестиционата актив-
ност посебно треба да се вложат напори за отстра-
нување на одделни слабости и пречки, кои оневоз-
можуваат поцелосно да се искористат капацитетите 
на градежната оператива. Решение за активирање-
то на градежните капацитети не треба да се бара 
само во рамките на нашата Република, туку и над-
вор од неа. 

6. Општествено-политички заедници и целата 
наша заедница се уште издвојуваат значајни фи-
нансиски средства за покривање на загубите на 
одделни работни организации. Работните организа-
ции во иднина треба да настојуваат нивната сто-
панска дејност да не предизвикува загуби. Интер-
венцијата на Републиката во решавањето на проб-
лемите на загубите треба да биде само во исклучни 
случаи. 

7. За обезбедување на поусогласени односи во 
движењето на стопанството и посебно за усогласу-
вање односите на пазарот треба да се влијае и пре-
ку навременото намирување на обврските спрема 
заедницата од страна на работните организации и 
населението. 

8. Сите надлежни фактори и стопанските ор-
ганизации во својата дејност да настојуваат што 
подоел едно да се спроведуваат мерките за стаби-
лизирањето на пазарот и цените. 

Општинските собранија своите одлуки, што 
имаат влијание врз пазарните односи, треба да ги 
усогласат со мерките за стабилизација на пазарот. 

9. Дел од проблемите истакнати ово материјалот, 
експозето и во дискусијата на соборите и нивните 
тела, можат да бидат решени со натамошни измени 
во стопанскиот систем за условите на стопанисува-
ње на одделни стопански дејности, групации и 
претпријатија. Со оглед на важноста и значењето 
на тие измени за нашето стопанство, потребно е се-
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страно вклучување и активност од републичките 
органи, стопанската комора, стручните здруженија, 
банките и стопанските организации. Ова е потреб-
но не само од аспектот на согледување на пробле-
мите што ќе се јават во врска со измените на сто-
панскиот систем, туку и паради потребата од ак-
тивно учествување во неговото усовршување, за да 
се изнајдат најцелисходни решенија на проблемите 
што се јавуваат во нашето стопанство. 

Број 39 
2 Јуни 1965 година 

Сноп ј е 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

232. 
П Р Е П О Р А К А 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗИРАНИОТ 
ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ДЕЦАТА И МЛАДИ-

ДИНАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА 

Организираниот одмор и рекреација на децата 
и младината е од посебен општествен интерес, би-
дејќи тој има позитивно дејство врз сестраното 
развивање на младата генерација. 

Во изминатиот период, според условите и мож-
ностите, посветуваш) е внимание за создавање на 
одморалишта и организирање одмор и рекреација 
на децата и младината. Меѓутоа, настојувањата на 
надлежните фактори за поинтензивно унапредува-
ње на овој вид заштита на децата и младината, осо-
бено во комуната, не биле во сразмера со развој-
ните процеси и можности на нашата заедница, што 
го потврдува постојната мрежа на летувалиштата, 
нивната положба и опфатеноста на децата и мла-
дината во нив. 

Како последица на ваквата положба, средства-
та што се издвојувани за оваа намена се недостат-
ни; постојните објекти за одмор и рекреација на 
децата и младината се недоволно уредени; бројни 
се проблемите во врска со организацијата на одмо-
рот и рекреацијата кои создаваат тешкотии во пра-
вилното сместување исхраната и воспитната деј-
ност; недоволно е регулирано прашањето за финан-
сирање и управување со овие установи, што е и 
резултат на недоволното применување на Законот 
за одмаралишта на децата и младината. 

Согледувајќи ја положбата во врска со органи-
зираниот одмор и рекреација на децата и млади-
ната, нивното многустрано значење за здравјето, 
физичкиот' развиток и воспитувањето, како и проб-
лемите и недостатоците во досегашната практика, 
изнесени во Анализата за одморот и рекреација на 
децата и младината во СРМ и претресот воден во 
Соборот, а претходно и во Одборот за социјално-
здравствени прашања на Републичкиот собор и Од-
борот за прашања од социјалната и здравствената 
заштита на мајките и децата на Социјално-здрав-
ствениот собор, во кој учествуваа и претставници 
на заинтересираните органи и општествено-поли-
тички организации, а со цел да се унапреди рабо-

тата во оваа област на заштита на децата и млади-
ната, Социјално-здравствениот собор на Собранието 
на СРМ 

П Р Е П О Р А Ч У В А 

1. Општинските собранија и нивните органи 
надлежни за работите на социјалната заштита, во 
соработка со заинтересираните општествени органи-
зации и органи да ги зголемат напорите за созда-
вање на подобри услови за организиран одмор и 
рекреација предвидени во Законот за одморалиш-
тата на децата и младината. За таа цел неопходно 
е општинските собранија да изградат долгорочна 
политика и врз основа на неа редовно да изготву-
ваат програми за системно и планско развивање 
мрежата на одморалишта за децата и младината, за 
подобрување положбата на постојните, како и за 
решавање на другите проблеми од овој вид зашти-
та. Сето ова да најде соодветно место и во годиш-
ните долгорочните програми и општествени пла-
нови. 

Исто така и републичкиот орган надлежен за 
работите на народното здравје и социјалната поли-
тика, во соработка со заинтересираните општестве-
ни органи и организации, да изготви долгорочна 
програма за развојот на одморот и рекреацијата на 
децата, односно младинскиот туризам, што ќе биде 
составен дел на програмата за развојот на туриз-
мот во Републиката воопшто. 

2. Општинските собранија, користејќи ги при-
родните услови за создавање на одморалишта за 
децата и младината, да преземат мерки за изготву-
вање на урбанистички решенија за такви подрачја 
и реони, и врз основа на нив да се одредуваат ло-
кации за планско изградување на објекти од овој 
вид; 

3. Со цел да се обезбеди порамномерен разви-
ток на мрежата на одморалиштата, како и да се 
создадат подобри услови за одмор и рекреација на 
децата и младината, во сообразност со материјал-
ните можности на комуната, потребно е натамошно 
усовршување системот на финансирањето во пра-
вец на проширување изворите за обезбедување на 
финансиски средства и нивно рационално корис-
тење за инвестиционата изградба и работењето на 
овие одморалишта. 

Како можни извори за обезбедување на финан-
сиски средства се: средства од буџетите на општи-
ните, средства од работните организации, средства 
од социјалното осигурување, од Републичкиот фонд 
за социјални установи, средства наменети за фи-
зичка култура, средства од корисниците и др. 

Финансиските средства кои од споменатите из-
вори ќе се формираат во комуната, потребно е да 
се обединат, наменски и рационално да се користат 
за изградба на нови објекти, адаптација и проши-
рување на постојните, опремување на тие објекти, 
како и за покривање на трошоците на работењето 
на одморалиштата. 

За покривање на трошоците за одмор и рекре-
ација на социјално загрозените деца и младинци и 
децата на семејства со минимални приходи, кои 
поради здравствени, социјални и други причини се 
упатуваат на одмор и залепување би требало да 



Стр. 556 - Бр. 22 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 24 јуни 1965 

се обезбедуваат средства од буџетите, на општини-
те наменети за социјална заштита, како и од фон-
довите за социјално осигурување. 

4. При инвестирањето на изградбата и опрему-
вањето на одморалиштата, општинските собранија 
да настојуваат да се градат такви видови објекти, 
во кои ќе можат децата и младината масовно да го 
користат одморот, а тие да бидат приспособени и за 
зимски одмор како и за перманентно работење. 

Исто така при градењето на нови објекти ве 
местата каде се поповолни природните и други ус-
лови, а врз основа на подолгорочна програма, да се 
изградуваат и оформуваат центри за одмор и ре-
креација на младината и децата. При оформува-
њето на овие центри посебно внимание да се по-
свети на изградбата на објекти за општествена ис-
храна, санитарно"хигиенски уреди, водоводна ин-
сталација и друго. Вакви центри би се создавале 
и преку развивање на интеграционите процеси во 
постојните одморалишта, за да се обезбеди подобра 
организација, поефикасно и поекономично работе-
ње на одморалиштата за децата и младината. 

За регулирање на односите и обврските помеѓу 
одморалиштата и корисниците, одморалиштата и 
основачите, одморалиштата и комуните на чија те-
риторија се тие лоцирани и друго, потребно е да се 
донесат статути и други нормативни акти на овие 
установи. 

Потребно е да продолжат настојувањата овие 
одморалишта да се развиваат како самостојни ус-
танови и да се постават на економски основи, из-
градувајќи го системот на финансирањето и систе-
мот на општественото самоуправување, остварувај-
ќи ги притоа доследно одредбите од Основниот за-
кон за установите и Законот за одморалиштата на 
децата и младината. 

Исто така преку системот на финансирање и 
расподелба на вкупните приходи на одморалишта-
та, неопходно е потребно да се решава и прашањето 
на репродукција на капацитетите за одмор и ре-
креација на децата и младината. 

5. За систематско решавање на проблемите во 
врска со опфаќањето на што поголем број дена и 
младинци во организиран одмор и рекреација мош-
не значајна е улогата на општествените организа-
ции (Феријадниот сојуз, Планинарскиот сојуз, Со-
јузот на извидници те, Сојузот на организациите за 
физичка култура „Партизан", Црвениот крст, дру-
штвата за грижи и воспитување на децата и други). 
Пјоради тоа потребно е и натаму да продолжи нив-
ната активност кон укажување помош во решава-
њето на проблемите во врска со одморот и рекреа-
цијата на децата и младината, покренување на 
иницијативи, давање на предлози и помагање при 
организирањето на оваа дејност. Од друга страна 
активноста и акциите на овие организации на овој 
план треба да наидуваат на материјална и друга 
поткрепа од страна на општествено-политичките 
заедници. 

6. Организаторите на одморот и рекреацијата 
на децата и младината треба навреме да ги вршат 
сите подготовки за рационално користење на капа-
цитетите и обезбедување на потребните услови 
предвидени во Законот за одморалиштата на деца-

та и младината. Притоа, посебно внимание да се по-
свети на вршењето на лекарските прегледи на де-
цата и младинците што се упатуваат на одмор, 
нивното вакцинирање, следење на здравствената 
состојба на децата и младинците за време на од-
морот и по одморот, вршење навреме подготовки за 
обезбедување на квалитетна исхрана и сместување, 
за организирање на забавно-воспитна и спортската 
дејност и друго. 

Исто така потребно внимание треба да се по-
свети и на обезбедувањето на педагошко-воспитен 
и здравствен када,р како и за нивното оспособува-
ње за вршење на специфичните дејности од кои 
зависи успешното и нормалното работење на одмо-
ралиштата, при што на соодветен начин треба да 
се реши и наградувањето на свие кадри. 

7. Посебно внимание да се посвети на поорга-
низирано одвивање на неделниот и дневниот одмор 
на децата и младината. За таа цел општинските 
собранија, заедно со другите општествени органи 
и организации постојано да ја изучат положбата и 
да преземат мерки кои ќе обезбедат масовност и 
постојаност во одвивањето на овој вид одмор на 
децата и младината. 

8. Со цел да се координира дејноста на заинте-
ресираните органи и организации и да се обедину-
ваат рредствата наменети за организиран одмор и 
рекреација на децата и младината, потребно е да 
се проучи прашањето за образување на соодветни 
тела при органите на општествено-политичките за-
едници, надлежни за работите од социјалната за-
штита, во кои да бидат застапени органите и ор-
ганизациите кои се заинтересирани за оваа дејност. 

Овие тела да ја следат целокупната положба 
во врска со одморот и рекреацијата на децата и 
младината, да ги согледуваат проблемите и да пред-
лагаат соодветни мерки за нивното решавање, да 
помагаат при програмирањето и реализирањето на 
програмите за развој на мрежата на одморалишта, 
да се грижат за навремените подготовки во врска со 
упатување на децата и младинците на одмор, ос-
тварувањето на здравствената заштита во одмора-
лиштата, да помогнат при програмирањето на вос-
питно'забавната и спортската дејност, да го проу-
чуваат прашањето на педагошко-воспитниот, здрав-
ствениот и друг кадар и да помагаат при решава-
њето на ова прашање и друго. 

9. За да може да се следи бројот на децата 
опфатени во организиран одмор и рекреација, како 
и резултатите од работењето на одморалиштата за 
децата и младината, потребно е да се заведе едно-
образна евиденција. 

Број 38 
2 јуни 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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233. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за из-

мени и дополненија на Законот за финансирање на 
мелиоративните работи во Народна Република Ма-
кедонија („Службен лист на СФРЈ" бр. 15/65), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БАНКА ПРЕКУ КОЈА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ГИ СТАВА НА РАСПОЛАГАЊЕ 
СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МЕЛИО-

РАТИВНИТЕ РАБОТИ ВО СРМ 

1. Средствата на Федерацијата од член 14 став 
4 од Законот за финансирање на мелиорационите 
работи во СРМ ќе се стават на располагање на ин-
веститорот — дирекцијата за мелиоративни системи 
во СРМ, преку Стопанската банка на СРМ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 09-1141/1 
21 мај 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите, рег. бр. 48, страна 
187, е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Плавица" од Кратово — Пословна единица во 
Кратово. Предмет на работењето на пословната 
единица е: вршење угостителски услуги на ис-
храна и точење на сите видови алкохолни пијало-
ци во вид на угостителска стопанска дејност. 

Пословната единица е основана од Задружниот 
совет на Земјоделската задруга „Плавица" — Кра-
тово, а согласно со решението на Народниот одбор 
на општината Кратово број 3217/57 од 31. V. 1957 
година. 

Раководител на пословната единица е Симо-
новски Љубе. 

Пословната единица ќе Ја потпишува, задол-
жува и раздолжува задругата, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 257/64. (888) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 12, страна 25, е запишан под фирма: Зем-
јоделско-индустриски комбинат „Тиквеш" од Ка-
вадарци — Погон за заштита на растенијата во 
Кавадарци. Предмет на работењето на погонот е: 
да ги сузбива болестите и штеточините на расте-
нијата; да собира податоци за распространетоста 
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на болестите и- штеточините на растенијата и да 
врши детерминација на истите; да ги следи по-
стигањата од областа на заштитата на растенијата 
кај нас и во светот и по пат на демонстративни 
опити, предавања и курсеви да придонесува за 
нивното приложување на својот реон; да ја рако-
води антиперноспорната сружба и предлага на 
соодветните органи мерки и рокови за сузбивање 
и локализирање на болестите и штеточините на 
растенијата; стручно да раководи со општите ак-
ции за сузбивање на болестите и штеточините на 
растенијата на своето подрачје; да оспособува 
стручен кадар за сузбивањето на болестите и ште-
точините на растенијата. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Земјоделскиот комбинат1 „Тиквеш" од Кавадарци, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кавадарци, број 01-5894 од 13. VIII. 1963 го-
дина. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Наче Шишков, раководител, Диме 
Милков и Сијка Спанџова, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 287/64. (889) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. V. 1964 година, рег. бр. 6/64, книга I, е запи-
шан под фирма: Производно услужен погон „Ма-
т н и оремонт" — Битола на Претпријатието „Агро-
механика" од Скопје. Предмет на работењето на 
погонот е: вршење сервисни услуги за одржување 
на земјоделската механизација. 

Погонот ќе го потпишуваат раководителот Тен-
чевски Д. Петар и Геракароски Борис. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 213/64. (920) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. V. 1964 година, рег. бр. 198/55, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница број 2 во Битола на 
Лозаро-винарскиот комбинат „Лозар" — Петилеб, 
општина Кукуречани, Битолска околија. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
вино, природна и индустриска ракија, сите видови 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, гроздов и 
овошен сок и сите видови жестоки и пенушави 
пијалоци. 

Продавницата е основана од Винарскиот ком-
бинат — Битола. 

Раководител на продавницата е Благој Мала-
ковски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 217/64 (ДО) 

Окружниот стопански суд во битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1964 година, рег. бр. 90/55, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница број 11 во Битола 
на Фабриката за конзерви „Пелагонија" од Би-
тола. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на мало на земјоделски производи од 
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сопствено производство, како што се сите видови 
зеленчук, варива и овошје и конзервиран зеленчук 
и овошје, а за дополнение на асортиманот, секаков 
вид на ран зеленчук и јужно сушено овошје и 
варива од туѓо производство. 

Продавницата е основана од Фабриката за кон-
зерви „Пелагонија" од Битола. 

Раководител на продавницата е Никола Хрис-
товски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да ја потпишува фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 227/64. (922) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1964 година, рег. бр. 14/63, книга I, е запи-
шан под фирма: Погон зат ранспорт и шпедиција 
во Битола на Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Пелагонија" од Битола. Предмет на работењето 
на погонот е: вршење транспортни и шпедитерски 
услуги со моторни возила за потребните на ком-
бинатот и трети лица. 

Погонот е основан од Земјоделско-индустрис-
киот комбинат „Пелагонија" — Битола. 

Погонот ќе го потпишуваат раководителот Лов-
ре Ристевски и Миодраг Гагиќ;. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 223/64. (924) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. V. 1964 година, рег. бр, 3/58, книга V, е запи-
шана под фирма: Работничка менза од затворен 
тип во Кичево на Градежното претпријатие „Гра-
дител" од Кичево. Предмет на работењето на мен-
зата е: исхрана на своите работници и службе-
ници. 

Мензата е основана од Градежното претприја-
тие „Градител" од Кичево. 

Раководител на мензата е Цветаноски Киро, а 
ќе ја потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 196/64. (927) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. V. 1964 година, рег. бр. 23/55, книга V, е запи-
шана под фирма: Продавница број 1 во Кичево 
на Слаткарското претпријатие „Вардар" од Киче-
во. Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на сите видови слатки, безалкохолни пија-
лоци, производство на претпријатието, како и на-
дополнеше на сите врсти чоколади, бонбони и 
други шеќерни производи од други производители, 

Продавницата е основана од Слаткарското 
претпријатие „Вардар" — Кичево. 

Раководител на продавницата е Александар 
Блажески, а ќе ја потпишува лицето што е овла-
стено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
б(р. 210/64. (928) 
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Окружниот1 стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. V. 1964 година, рег. бр. 23/55, книга V, е запи-
шана под фирма: Продавница број 2 во Кичево на 
Слаткарското претпријатие „Вардар" од Кичево. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на сите видови слатки, безалкохолни пија-
лоци произведени од претпријатието, а како и 
дополнување на сите врсти чоколади, бонбони и 
други шеќерни производи од други производители. 

Продавницата е основана од Слаткарското 
претпријатие „Вардар" — Кичево. 

Раководител на продавницата е Асаноски Му-
стафа, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 211/64. (929) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. V. 1964 година, рег. фр. 66/55, книга Ш, е запи-
шана под фирма: Продавница во село Лабуништа 
на Земјоделската задруга „Бел грозд" од село 
Подгорци, Охридска околија. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на овошје и 
зеленчук, деликатеси^ производи, производи на 
база шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Бел грозд" од село Подгорци, Охридска 
околија. 

Раководител на продавницата е Ејупоски Ѓу-
ладин, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 218/64. (930) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. V. 1964 година, рег. бр. 11/55, книга IV, е запи-
шана под фирма: Продавница во село Горна Бела 
Црква, Охридска околија, на Трговското претпри-
јатие „Преспанско Езеро" од Ресен. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на стоки 
што се предмет на работењето на претпријатието. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Преспанско Езеро" од Ресен. 

Раководител на продавницата е Јордан Јов-
чевски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 200/64. (931) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. V. 1964 година, рег. бр. 7/64, книга П, е запи-
шан под фирма: Погон во Охрид на Тутуновиот 
комбинат „Благој Деспотовски — Шовељ" од Ско-
пје. Предмет на работењето на погонот е: сопствено 
производство на тутун и расад, обработка, откуп и 
продажба на тутун. 

Погонот е основан од поранешното претприја-
тие за обработеа ца тутун во Охрид, 
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Погонот ќе го потпишуваат раководителот Јов-
чевски Круме и Брдароски Киро. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 222/64. (932) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30 V. 1964 година, рег. бр. 7/64, книга I, е запи-
шана под фирма: Работничка менза во Прилеп на 
Општата болница во Прилеп. Предмет на работе-
њето на мензата е: вршење угостителски услуги 
само на членовите на работниот колектив на бол-
ницата. 

Мензата е основана од Општата болница во 
Прилеп. 

Мензата ќе ја потпишува лицето што е овлас-
тено да ја потпишува болницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 225/64. фЗЗ) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. V. 1964 година, рег. бр. 5/64, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница во Струга на Тргов-
ското претпријатие „Обуќа" од Белград. Предмет 
на работењето на продавницата е: промет на мало 
со чевли и производи од гума, каучук и пластични 
маси. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Обуќа" од Београд. 

Раководител на продавницата е Никола Ма-
тески, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 173/64. (934) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 340, страна 1077, е запишана под фирма: 
„Малина" — трговско претпријатие за снабдување 
на земјоделско-прехранбени производи од Титов 
Велес — Продавница во Титов Велес, П дел на 
Новата населба број 11. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на деликатеси про-
изводи. Продавницата е основана од Работнич-
киот совет на Претпријатието „Малина" — Титов 
Велес, а согласно со решението на Собранието на 
општината Титов Велес број 03-2101/1 од 10. Ш. 1964 
година. 

Раководител на продавницата е Јованов Петре. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 271/64. (748) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 340, страна 1077, е запишана под фирма: 
„Малина" — трговско претпријатие за снабдување 
на земјоделско-прехранбени производи од Титов 
Велес — Продавница во Титов Велес, II дел на 
Новата населба број 9. Предмет на работењето на 

продавницата е: продажба на зеленчук, овошје и 
преработки од истите. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието „Малина" — Титов Велес, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Титов Велес број 03-2104/1 од 10. Ш. 1964 год. 

Раководител на продавницата е Николов Борис. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 272/64. (749^ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. IV. 1964 година под рег. број 10/58, книга I е за-
пишано следното: Се брише од регистарот на сто-
панските организации Земјоделската задруга „Сте-
во Стаматоски" од село Лажец, бидејќи е споена 
со други задруги во новоформираната Земјоделска 
задруга „Единство" од село Граешница, Битолска 
околија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 188/64. (613) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации; на 
24. IV. 1964 година под рег. број 3/55, книга I е за-
пишано следното: Се брише од регистарот на сто-
панските организации Земјоделската задруга „Но-
ва Македонија" од село Олевени, бидејќи е споена 
со други задруги во' новоформираната Земјоделска 
задруга „Напредок" од село Бистрица, Битолска 
околија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. ,177/64. (614) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во решетарот на стопанските организации на 
24. IV. 1964 година под рег. број 84/55, книга I е за-
пишано следното: Се брише од регистарот на сто-
панските организации Земјоделската задруга „Сло-
бода" од село Барешани, бидејќи е споена со дру-
ги задруги во новоформираната Земјоделска за-
друга „Напредок" од село Бистрица, Битолска око-
лија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 178/64. (615) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. IV. 1964 година под рег. број 8/55, книга I е за-
пишано следното: Се брише од регистарот на сто-
панските организации Земјоделската задруга „Лазо 
Котарски" од село Бистрица, бидејќи е споена со 
други задруги во новоформираната Земјоделска 
задруга „Напредок" во село Бистрица, Битолска 
околија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 179/64. (616) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
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25. XII. 1963 година под рег. број 11/56, книга Ш е 
запишано следното: Претпријатието за производ-
ство и дистрибуција на електрична енергија „Ра-
дика" од Дебар, се брише од регистарот на овој 
суд поради спојувањето со други ел ектродистри-
бутивни претпријатија во новоформираното Прет-
пријатие „Електро Македонија" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 407/63. (617) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. III. 1964 година под рег. број 10/56, книга III е 
запишано следното: Земјоделското производно сто-
панство „Пролетер" од Дебар, се брише од реги-
старот на ОВОЈ суд поради припојувањето кон Зем-
јоделската задруга „Прогрес" од Дебар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр 85/64. (619) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. III. 1964 година под рег. број 13/56, книга III е 
запишано следното: Самостојниот занаетчиски ду-
ќан ,.Месс риба" од Дебар се брише од регистарот 
на ОВОЈ суд поради припојувањето кон Земјодел-
ската задруга „Прогрес" од Дебар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 86/64. (620) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. XII. 1963 година под рег. бр. 1/55, книга V е 
запишано следното: Електродистрибуција „Кичево" 
од Кичево, се брише од регистарот на овој суд по-
ради спојувањето со други електродистрибутивни 
претпријатија во новоформираното Претпријатие 
„Електро Македонија" од Скопје. 

Од О.Ц ужниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 406/63. (621) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13. I 1С64 година под рег. број 27/56, книга П е 
запишано с л едното: Угостителското претпријатие 
„Илинден" од Крушево, се брише од регистарот на 
овој суд поради спојувањето со други претприја-
тија во новоформираното Угостителско претпри-
јатие „Илинден" од Крушево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 5/64. (622) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13. I. 1964 година под рег. број 29/56, книга II е 
запишано следното: Самостојниот угостителски ду-
ќан „Славија" од Крушево, се брише од регистарот 
на овој суд, бидејќи е споено со д,руги угостителски 
претпријатија во новоформираното Угостителско 
претпријатие „Илинден" од Крушево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 7/64. (624) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. XII. 1963 година под рег. број 107/55, книга III е 
запишано следното: Електричната централа во 
Охрид, се брише од регистарот на овој суд, би-
дејќи е споена со други електродистрибутивни 
претпријатија во новоформираното претпријатие 
„Електро Македонија" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 403/63. (625) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17. IV. 1964 година под рег. број 7/55, книга IV е 
запишано следното: Земјоделската задруга „По-
беда" од село Наколец, се брише од регистарот на 
овој суд, бидејќи е припоена кон Земјоделската 
задруга „Преспа" од Љубојно, Охридска околија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 168/64. (626) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации нз 
31. XII. 1963 година под рег. бр. 3/56, книга П е 
запишано следното: Рудниците за експлоатација 
и оплеменување па неметали „Партизан" од При-
леп, се бришат од регистарот на овој суд по извр-
шената редовна ликвидација од Ликвидационата 
комисија при Собранието на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 410/63. (827) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13. I. 1964 година под рег. број 28/56, книга П е 
запишано следното: Самостојниот угостителски ду-
ќан „Бор" од Крушево, се брише од регистарот на 
овој суд поради спојувањето со други угостител-
ски претпријатија во новоформираното Угостител-
ско претпријатие „Илинден" од Крушево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 6/64. (623) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12 XI. 1963 година под рег. број 103/55, книга П е 
запишано следното: Се брише од регистарот на 
стопанските организации Дистрибутивното елек-
трично претпријатие' од Прилеп, бидејќи е споено 
со други електро дистрибутивни претпријатија во 
новоформираното Претпријатие „Електро Македо-
нија" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 347/63. (628) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. XII. 1964 година во книга III е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на стопанските ор-
ганизации Дистрибутивното електрично претприја-
тие во Ресен, бидејќи е споено со Други претпри-
јатија во новоформираното Претпријатие „Електро 
Македонија" — Скопје, 
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Од Окружниот стопансв"и суд во Битола, Фи 
бр. 405/63. (629) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. IV. 1964 година под рег. бр. 1/63, книга IV е 
запишано следното: Деловното здружение за поди-
гање на овошни расади „Овоштар" од Ресен, се 
брише од регистарот на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 183/64. (630) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2.5. XII. 1963 година под рег. број 106/55, книга III е 
запишано следното: Електродистрибутгвното прет-
пријатие „Светлост" од Струга, се брише од ре-
гистарот на овој суд, бидејќи е споено со други 
електро дистрибутивни претпријатија во новофор-
мираното претпријатие „Електро Македонија" -
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 404/63. (631) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. III. 1964 година по^ рег. број 2/60, книга П е 
запишано следното: Продавница број 4 во Струга 
на Трговското претпријатие „Снабдител" од Стру-
га, се брише од регистарот на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 95/64. (632) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. III. 1964 година под рег. број 2/60, книга П е 
запишано следното: Продавница број 5 во Струга 
на Трговското претпријатие „Снабдител" од Стру-
га, се брише од регистарот1 на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 96/64. (633) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. III. 1964 година под рег. број 2/60, книга П е 
запишано следното: Продавницата-месара во Стру-
га на Трговското превриј атие „Снабдител" од 
Струга, се брише од регистарот на овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 102/64. (634) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. IV. 1964 година под!рег. број 1/61, книга I е за-
пишано следното: Гулабоски Никола, досегашен 
потписник на Земјоделската задруга „Братство" 
од село Кореница, Битолска околија, е сменет од 
должност. На негово место за потписник се овла-
стува лицето Колевски В. Неделко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 143/64. (634) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
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24. III. 1964 година под рег. број 15/63, книга I е 
запишано следното: Инж. Кочиевски X. Михајло 
се овластува да го потпишува Земјоделското сто-
панство „11 октомври" од село Гнеотино, Битолска 
околија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 104/64. (637) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека ЕО регистарот на стопанските организации на 
25. III. 1964 година под рег. број 25/62, книга I е 
запишано следното: Паско Паков, досегашен ди-
ректор на Угостителското претпријатие „Македо-
нија" од Битола, е разрешен од должност. На не-
гово место за директор и потписник се назначува 
лицето Фиданоски X. Менде. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 110/64. (638) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. III. 1964 година под рег. бр. 45/55, книга I е 
запишано следното: Стојан Тасев, досегашен пот-
писник на Земјоделската задруга „Кота 1050" од 
село Дедебалци, Битолска околија, е сменет од 
должност. На негово место се овластуваат за пот-
пишување на задругата лицата Цане Секулоски и 
Илија Димоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. Ј08/64. (644) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. III. 1964 година под рег. бр. 15/61, книга I е за-
пишано следното: Лазаревски ѓорѓи, досегашен 
раководител на Продавницата во Битола на Прет-
пријатието ,Д мај" од Пирот, е разрешен од долж-
ност. На негово место за раководител на продавни-
цата е назначен Христовски Илија, кој истовре-
мено е овластен да ја! потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 99/64. (645) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. IV. 1964 година под рег. бр. 25/56, книга II е 
запишано следното: Николовски Томов Петар, до-
сегашен директор и потписник на Земјоделското 
стопанство „Мише Ефтимов" од Крушево, е раз-
решен од должност. На негово место за директор 
и потписник на стопанството е назначен Маркоски 
Петре Марко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 182/64. (647) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17. IV. 1964 година под рег. број 3/58, книга V е 
запишано следното: Александар Тасески, инж. до-
сегашен потписник на Градежното претпријатие 
„Градител" од Кичево, е разрешен од должност. 
За потписник на претпријатието се овластува ли-
цето Борис Шумкоски, технички директор на ис-
тото. 
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Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 165/64. (648) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. III. 1964 година под рег. број 16/55, книга IV с 
запишано следното: Љубен Крстевски, досегашен 
управник и потписник на Земјоделската задруга 
„Гога Душаноски" од село Горно Дупени, Охридска 
околија, е разрешен од должност. На негово место 
се овластува лицето Гоцевски А. Крсте, сегашен 
управник на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 35/64. (649) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. III. 1964 година под рег. број 54/55, книга Ш е 
запишано следното: Мечкароски Трајан и Лакоски 
Крстан, досегашни потписници на Земјоделската 
задруга „Црвена звезда" од село Мислодежда, 
Охридска околија, се разрешени од должност. На 
нивно место за потписници на задругата се овла-
стуваат лицата Сефер Џила, в. д. управник, и 
Димоски Сисој а, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 115/64. (650) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21. III. 1964 година под рег. број 47/55, книга Ш е 
запишано следното: Аџудет Бекир, досегашен ра-
ководител на Продавницата во село Корошишта, 
на Земјоделската задруга „Прпарими" од село Ли-
вада, Охридска околија, е разрешен од должност. 
На негово место за раководител на продавницата е 
назначен Положани Есат. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 92/64. (651) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. III. 1964 година под рег. број 47/55, книга Ш е 
запишано следното: Џабир Калин, досегашен ра-
ководител на Продавницата број 2 во село Дело-
гожда на Земјоделската задруга „Прпарими" од 
село Ливада, Охридска околија, е разрешен од 
должност. На негово место за раководител на 
продавницата се поставува лицето Алити Дестан 
Алит. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 123/64. (652) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. IV. 1964 година под рег. број 4/56, книга II е 
запишано следното: Благоја Јордановски, досега-
шен раководител и потписник на Туристичкото 
биро „Златоврв" од Прилеп, е разрешен од долж-
ност. На негово место за раководител и потписник 
се поставува лицето Војо Петрески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 172/64? (654) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. IV. 1964 година под рег. број 18/60, книга I е за-
пишано следното: Димче Рибарски, досегашен ди-
ректор на Претпријатието за подигање на план-
тажи и култури на брзорасни врсти лисј ари и че-
тинари „Пелагонија" од Прилеп, е разрешен од 
должност. На негово место за в. д. директор! и 
потписник на претпријатието е назначен Мавроски 
Киро. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 144/64. (655) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. IV. 1964 година под рег. број 1/62, книга II е 
запишано следното: Гештаковски Димче, досегашен 
раководител на Самостојниот занаетчиски дуќан 
„Напредок" од Ресен, е разрешен од должност. 
На негово место за раководител ^ потписник е 
поставено лицето Живко Проевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 139/64. (656) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. IV. 1964 година под рег. брОј 4/58, книга IV е 
запишано следното. Петревски Н. Борис, досегашен 
потписник на Железничкото одморалиште на Прес-
панско Езеро „Царина" од Ресен, е разрешен од 
должност. За потписник се овластува лицето Ива-
новски Н. Методија, сегашен в. д. управител на 
одморалиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 190/64. (657) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. III. 1964 година под рег. број 2/60, книга II е 
запишано следното: Мите Точковски, досегашен 
раководител на Продавницата број 1 во Струга на 
Трговското претпријатие „Снабдител" од Струга, 
е разрешен од должност. На негово место за рако-
водител на горната продавница е поставено лицето 
Славе Бибановски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 62/64. (658) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. Ш. 1964 година под рег. број 2/60, книга II е 
запишано следното: Ружа Мариноска, досегашен 
раководител на Продавницата број 2 во Струга 
на Трговското претпријатие „Снабдител" од Стру-
га, е разрешена од должност. На нејзино место за 
раководител е поставено лицето Паноски Кендро. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 63/64. (659) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. Ш. 1964 година под рег. број 2/60, книга П е за-
пишано следното: Профи Веруш, досегашен рако-
водител на Продавницата број 3 во Струга на Тр-
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говското претпријатие „Снабдител" од Струга, е 
разрешен од должност. На негово место се поста-
вува лицето Сабри Бакал. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 64/64. (660) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. IV. 1964 година под рег. број 2/60, книга II е за-
пишано следното: Сундус Баута, досегашен рако-
водител на Продавницата број 1 во Струга на Тр-
говското претпријатие „Снабдител" од Струга, е 
разрешен од должност. На негово место за рако-
водител на продавницата е назначен Матоски 
Димче. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 65/64. (661) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. IV. 1964 година под рег. број 2/60, книга II е за-
пишано следното: Иван Стојаноски, досегашен ра-
ководител на Цродавницата — занаетчиски дуќан 
во Струга на Трговското' претпријатие „Снабдител'" 
од Струга, е разрешен од должност. На негово 
место за раководител е назначен Симакоски Јован. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 66/64. (662) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. IV. 1964 година под рег. број 2/60, книга II е за-
пишано следното: Ило Голаб, досегашен раково-
дител на Занаетчискиот дуќан во Струга на Тр-
говското претпријатие „Снабдител" од Струга, е 
разрешен од должност. На негово место за рако-
водител е назначен Стефан Лазарески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 67/64. (663) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. Ш. 1964 година под рег. број 2/60, книга И е 
запишано следното: Кадри Му реим, досегашен ра-
ководител на Продавницата во Струга на Тргов-
ското претпријатие „Снабдител" од струга, е раз-
решен од должност. За раководител на продавни-
цата е назначен Профи Веруш. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 68/64. (664) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. IV. 1964 година под рег. број 2/60, книга II е 
запишано следното: Кулачин Пуниша, досегашен 
раководител на Продавницата во Струга на Тр-
говското претпријатие „Снабдител" од Струга, е 
разрешен од должност. На негово место за рако-
водител е назначен Никола Докоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 69/64. (665) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
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под рег. број 201, страна 339 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Продавницата во Ва-
ландово на Југословенскиот комбинат „Борово" — 
Борово, Трајковски Павле, е разрешен од долж-
ност. За раководител на продавницата е назначбхГ 
Лазаров Серафимов Томе, КОЈ ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овла-
стувањето, сметано од 7. V. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 260/64. (715) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 13, 
страна 49 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Бр-
зовец" од село Тресонче, бидејќи со решението на 
ОПШТИНСКОТО собрание Маврови Анови број 01-833 
од 31. Ш. 1964 година е припоена КОН Земјоделската 
задруга „Кочо Рацин" село Лазарополе. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 262/64. (731) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 68, 
страна 271 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Општинското собрание Маврови Ано-
ви број 01-833 од 31. Ш. 1964 година кон Земјодел-
ската задруга „Кочо Рацин" од село Лазарополе 
се припојува Земјоделската задруга „Брзовец" од 
село Тресонче. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 263/64. (732) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 35, 
страна 105 е запишано следното: Земјоделската 
задруга „Дудица" од село Конопиште, Кавадарци, 
согласно со решението на Собранието на општи-
ната Конопиште број 2340 од 14. X. 1963 година е 
ставена под принудна управа. 

За принуден управник на задругата со реше-
ние на Собранието на општината Конопиште број 
2340 од 14. X. 1963 година е назначен Драган Алек-
совски. Тој задругата под принудна управа ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува со новона-
значениот ПОТПИСНИК ДИМО КОСТОВСКИ, книговоди-
тел, сметано од 6. V. 1964 година, во границите на 
овластувањето. 

На досегашните потписници на задругата и 
тоа: Павле Ефремов Николовски, книговодител, 
Стевка Ристева Делева, благајник, и Неделко Ди-
мов Трајковски, управник, им престанува правото 
за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 246/64. (745) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. IV. 1964 година под рег. број 10/62, книга I е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата број 1 во Битола на Трговското прет-
пријатие на големо „Задругар" од Битола и ќе 
гласи: промет на мало со железарски и метални 
стоки, велосипеди, машини за шиење и прибор, 
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технички стоки за снабдување на производните 
претпријатија, фотографски и оптички апарати, 
инструменти и друго, музички инструменти, ра-
диоапарати, инструменти и прибор, оружје, ловеч-
ки прибор и муниција, експлозивни и пиротехнич-
ки материјали, рибарски материјали и прибор, чев-
ларски материјали и прибор1, електротехнички ма-
теријали, саати и изработки од драгоцени матери-
јали, стакло, порцелан и керамички стоки, против-
пожарни апарати и прибор, мебел, каучук и плас-
тични маси, галантериски и базарски стоки и иг-
рачки, парфимериски и козметички стоки, произ-
води од домашни Ракотворби и од уметнички за-
наети и дрогериски стоки. 

За раководител на продавницата е н^значен 
Јани Цалев. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 150/64. (759) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. IV. 1964 година под рег. број 10/62, книга I е 
запишано следното: Сегашната дејност на Продав-
ницата број 2 во Битола на Трговското претпри-
јатие на големо „Задругар" од Битола -е: промет 
на мало со: железарски и метални стоки, велоси-
педи, машини за шиење и прибор, техничка стока 
за снабдување на производните претпријатија, 
фотографски и оптички апарати, инструменти и 
друго, музички инструменти, радиоапарати, ин-
струменти и прибор, медицински, здравствени и 
научни апарати, оружје, ловечки прибор и муни-
ција, експлозивни и пиротехнички материјали и 
прибор, чевларски материјали и прибор, електро-
технички материјали, саати и изработки од драго-
цени материјали, бои, лакови, хемикалии и при-
бор, санитарен и инсталациони материјал, стакло, 
порцелан и керамички стоки, противпожарни апа-
рати, материјали и прибор, мебел, каучук и плас-
тични маси. 

За раководител на продавницата е назначен 
Никола Трајковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фп 
бр. 151/64. (760) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации нз 
16. IV 1964 година под рег. број 10/62, книга I е 
запишано следното: Се проширува дејноста на 
Продавницата број 3 од Битола на Трговското 
претпријатие на големо „Задругар" од Битола и 
ќе гласи: промет на мало со железарски и метал-
ни стоки, велосипеди, машини за шиење и прибор, 
технички стоки за снабдување на производните 
претпријатија, фотографски и оптички апарати, 
инструменти и друго, музички инструменти, радио-
апарати, инструменти и прибор, оружје, ловечки 
прибор и муниција, експлозивни и пиротехнички 
материјали, рибарски материјали и прибор, чев-
ларски материјали и прибор, електотехнички ма-
теријали, саати и изработки од драгоцени матери-

, јали, стакло, порцелан и керамички стоки, против-
пожарни апарати и прибор, санитарен и инстала-
ц и о н и материјал, мебел, каучук и пластични маси. 

За раководител на продавницата е назначен 
Александар Василевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 152/64. (761) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следни го 
загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
Осмолетката „29 ноември" во Скопје на име Но-
вица Лозановска, Скопје. (666) 

Диплома за положен испит квалификуван ав-
томеханичар бр 5057/69, издадена од Општината 
Саат Кула — Скопје на име Љубиша Трпковски, 
Скопје. (667) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Назлије Накши Исмаил, Скопје. (668) 

Воена буквица издадена во Фона на име Ре-
џеп Н. Незири, Скопје (669) 

Диплома за положен матурски испит, издадена 
од Градежното училиште „Чеде Филиповски — 
Даме" — Скопје на име Симе Марковски, Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 111867 -на име 
Вера Јаковчевска, Скопје. (671) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Прилеп на име Нона Орданоска, 
ул. „Лавчанска Корија" бр. 2, Прилеп. (672) 

Здравствена легитимација на име Гена Пешев-
ска, ул. „Романовска" бр. 10, Куманово. (673) 

Здравствена легитимација бр. 9138 на име На-
се Љупчов Лазаревски, ул. „11 октомври" бр, 28, 
Кр. Паланка. (674) 

Ученичка книшка од УШ одделение, издадена 
од Основното училиште „Јоаким Крчовски" с. Д. 
Манастирец на име Радислав Мисајлев Јовеска, 
с. Могилец, Кичево. (675) 

Здравствена легитимација на име Јанче Ва-
силов Николовски, с. Вишни, Струга. (676) 

Свидетелства за завршено VI и VП одделение, 
издадени од Осумгодишно^ училиште „Карпош" 
— Скопје на име Енвер Јонузов, ул. „Коле Цвет-
ков" бр. 10, Титов Велес. (677) 

Здравствена легитимација на име Митко Пе-
трушев, ул. „Љ. Весев" бр. 35, Титов Велес, (678) 

Здравствена легитимација бр 55440 на име Ха-
мид Сејфулаи, с. Д. Бањица, Гостивар. " (680) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1675 
на име Даринка Стојческа, с. Фалише, Гостивар. 

Здравствена легитимација бр. 333/191 на име 
Џемиле Асипи, с. Г. Речица, Тетово. (682) 

Свидетелство за завршено V одделение изда-
дено од Основното училиште во село Боговиње на 
име Хазби Бекири, с. Пирок, Тетово. (683) 

Свидетелство гл. книга бр. 31/49, издадено од 
Основното училиште во село Речане на име Сами 
Ремзи Имери, с. Речане, Гостивар. (684) 

Здравствена легитимација бр. 41281 на име Ми-
јалче Каранфилов, ул. „Ј. Ковачев" бр. 28, Штип 

Земјоделска здравствена легитимација бр 338в 
на име Донка Стојче Веселинова, с. Карбинци, 
Штип. (686) 

Здравствена легитимација бр. 7917 на име Че-
лебија М. Сулејманова, Делчево (687; 

Здравствена легитимација бр. 89 на име Милан 
С. ѓорѓиев, ул. „Кочо Рацин" бр. 47, Кочани. (688) 

Здравствена легитимација бр. 4073 на име Мен-
ка Богојеска, с. П. Река, Крушево. (689) 

Здравствена легитимација бр. 19859 на име 
Мито Ѓорѓиев Стамков, с. Ѓавато, Гевгелија. (690) 

Здравствена легитимација бр. 6152 на име Ко-
стадин Велко Здравков, с. Мородвис, Кочани. (691) 
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Возна книшка бр. 4643 за шест патувања во 
годината на име Еминовски Али Џемо, Битола. 

(692) 
Здравствена легитимација бр. 6376 на име Лен-

ка Химоска ул. „11 октомври" бр. 65, Прилеп. (693) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Радојка Ѓорѓи Мојкоска, ул. ,,Мирчо 
Ацев", Прилеп. (694) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Прилеп на име ПРОЈЧО Кузманоски, с. Зрзе, Прилеп 

(695) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Куманово на име Снежана С. Младеновска, с. 
Лопате, Куманово. (696) 

Свидетелство бр. 149 за завршено IV одделение 
през 1946/47 год. на име Трајка Игнатова Колева, 
ул. „Караџичева" бр. 16, Нови Сад. (697) 

Здравствена легитимација бр. 2833 на име Сто-
јан К. Митевски, Кратово. (698) 

Здравствена легитимација издадена до ЗСО — 
Скопје на име Стојка Николовска, ул. „Страшо 
Симонов" бр. 21, Куманово. (699) 

Здравствена легитимација на име Борис Или-
евски, с. Режановце, Куманово. (700) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2016 
на име Анан Спасески, Струга. (701) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Струга на име Сенија Винца, Струга. 

(702) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 

12225 на име Фадил Дика, Струга. (703) 
Свидетелство за завршено основно училиште 

издадено од Училиштето во село М. Пацраник на 
име Лутви Фејзула Мерсиовски, с. М. Папраник, 

Дебар. (704) 
Здравствена легитимација бр. 1391 на име Ра-

с,глм Неџбедин Ербели, ул. ,,Едип Папранику" бр. 
6, Дебар. (705) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Таше Талевски, с. Болно, Ресен. (706) 

Здравствена легитимација на име Мурфет Му-
слиовски, Титов Велес. (707) 

Работна книшка бр. 14730 на име Драгољуб 
Видески, ул. „Димко Најдов" бр. 64а, Титов Велес. 

( Ш ) 

Работна книшка издадена во Титов Велес на 
име Цвета П. Сиљанова, ул. „Охридска" бр. 16, 
Титов Велес. (709) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Ристе Златев Илиев, Кавадарци. 

(710) 
Здравствена легитимација бр. 3017 на име Пер-

са Јорданова Цанева, ул. „11 октомври" бр. 25, 
Делчево. (711) 

Здравствена легитимација бр. 8091 на име Зла-
та Јованова, с. Дамјан, Радовиш. (712) 

Здравствена легитимација бр. 10756 на име Ацо 
Кузманов, с. Добрево, Кочани. (713) 

Здравствена легитимација бр. 76591 на име 
Живка Тасевска, ул. „Егејска" бр. 41, Прилеп. (714) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Никола Трајкоски, ^ ул. „К. Јо-
сифовски" бр. 167, Прилеп. ' (715) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Весфи ја Џемаилоска, ул. „Тризла" 
бр. 72, Прилеп. ' (716) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Владимир Стоилковиќ, с. Кле-
чевце, Куманово. (717) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Ефка Каранфиловска, ул. „Осо-
гово" бр. 8, Куманово. (718) 

Воена книшка издадена во Осиј ек на име Пе-
тре Василов Неновски, с. Сливница, Ресен. (719) 

Режиска карта бр. 962462, издадена од ЖТП — 
Скопје на име Блага Јорданова, населба Чашка, 
Титов Велес. (720) 

Здравствена легитимација бр. 12706/55 на име 
Стевче Петрев Трпевски, с. Вруток, Гостивар. (721) 

Работна книшка на име Ната Гаврилоска, ул. 
„М. Тито" бр. 67, Тетово. (722) 

Здравствена легитимација бр. 9468 на име Ру-
сомир ѓорѓиевски, с. Долани, Штип. (723) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Делчево на име Никола Г. ѓорѓиевски, ул. „Ванчо 
Прке" бр. 13, Делчево. (724) 

Здравствена легитимација бр. 13810 на име Јо-
ван Крстов, с. Тркање, Кочани. (725) 

Здравствена легитимација на име Јовица Јо-
вановиќ, ул. „11 ноември" бр. 82, Куманово. (726) 

Членска книшка бр. 108 и возна книшка бр. 
4554, издадени од СОЈУЗОТ на Слепи во Титов Ве-
лес на име Укшин Синани Синан, с. Согле, Титов-
велешко. (727) 

Воена буквица на име Блаже С. Костов, ул. 
„Браќа Калчеви" бр. 33, Титов Велес. (728) 

Здравствена легитимација бр. 1526 на име Ру-
жа Николова, ул. „Т. Саздов" бр. 30, Титов Велес 

(729) 
Здравствена легитимација бр. 8851 на име 

Еленка Г. Цветкова, ул. „Димитар Влахов" бр. 152, 
Титов Велес. (730) 

Здравствена легитимација бр. 30565 на име 
Анастас А. Нацевиќ, Тетово. (731) 

Здравствена легитимација на име Фатос Та-
мино), с. Челопек, Тетово. (732) 

Земјоделска здравствена легитимација бр 1079/4 
на име Драги Лазов Панев с. Лесковица, Штип. 

(733) 
Работна книшка бр. 6272 на име Велика Т. Пз-

трова, ул. „Методи Патчев" бр. 19, Битола. (735^ 
Работна книшка рег. бр. 593, серија бр. 287269 

на име Симон Стојановски, ул. „Марксова" бр. 176, 
Прилеп. (736) 

Здравствена легитимација на име Стевка Крс-
теска, ул. „Борка Влачаро" бр. 27, Прилеп. (737) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Куманово на име Мирјана Славко Петровска, 
ул. „Моша Пијаде" бр. 210, Куманово. (738) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име КОЈ а Азировиќ, ул. „11 ноември" 
бр. 100а, Куманово. (739) 

Здравствена легитимација на име Бранислав 
Јовановиќ, с. Лисичани, Кичево. (740) 

Здравствена легитимација бр. 4241 на име Бла-
же Темелков, с. Пепелиште, Кавадарци. (741) 

Здравствена легитимација бр. 8862 на име Бо-
рис Илиев Бонеиков, с. Раклеш, Радовиш. (742) 

,Здравствена гегитимација бр. 23292 на име 
Владо А. Гацев, с. Демир Капија, Неготино. (743) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Олга Димовска, Скопје. (744) 

Работна книшка издадена од Собранието на 
општината Драчево на име Дончо Ѓ. Димовски, 
Скопје. (745) 

Здравствена легитимација на име Војо Здрав-
ковски, Скопје. (746) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анѓеле П. Антовски, СкопЈе (747, 

Воена буквица издадена во Задар на име Вел-
ко С. Илиевски, Скопје. (748) 

Здравствена легитимација бр. 30686, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Љупчо Мирчев, Скопје. 

(749) 
Работна книшка бр. 691/63 година на име Муа-

рем Далип, Скопје. (750) 
Работна книшка бр. 333/63 на име Осман Исе-

ини, Скопје. (751) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Куманово на име Мирослав ѓорѓиевски, с. Кле-
чевце Куманово. (752) 

Здравствена легитимација бр. 24745, издадена 
од ЗСО — Кратово на име Тодор Јакимов Љеков, 
с. Нижилово, Кратово. (753) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Тасиќ С. Спира, с. Табановце, 
Куманово. ^ (754) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Крива Паланка на име Миле С. Ташевски, с. 
Дурачка Река, Кр. Паланка. (755) 

Здравствена легитимација бр. 7221 на име Пе-
тар Мице Шутаров, с. Богданци, Гевгелија. (ѓо5) 

Здравствена легитимација на име Шасине Су-
лејмани, с. Вруток, Гостивар. (757) 

Свидетелство од VIII одделение на име Абдул-
шуќур лемал Абдули, ул. „29 ноември" бр. 45, 
Тетово. (758) 

-Воена книшка на име Радмило Д. Ѓоргиевски, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 3, Струмица. (Уа9) 

Ловачка дозвола на име Стојче Лазов, с. Орел, 
Св. Николе. 760) 

Здравствена легитимација на име Мита Г. 
Стојановска, с. Нова Брезница, Скопје. (761) 

Здравствени легитимации на име Ружа и Ве-
либор Ристик, СКОПЈО. (762) 

Здравствена легитимација на име Ангеле Б. 
Ѓорчевски, с. Д. Соње, Скопје. (763) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште во село Пчиња на 
име Горица Денковска, с. Пчиња, Куманово. (764) 

Воена буквица издадена од Битола на име 
Бошко ѓорѓиевски, СКОПЈЕ (765) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Ѓ. Петров на име Цвета Т. Исај-
ловска, Скопје. (766) 

Свидетелство број 1 за завршено VIII одделе-
ние, издадено од Основното училиште „Лирија" — 
Скопје на име Абедин Душкаја, Скопје. (768) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тани Попчев, С К О П Ј Е (769) 

Работна книшка рег. бр. 3868, серија бр. 110519 
на име Трипун Стојановски, Скопје. (770) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемаил Б. Черкини, Скопје. (771) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Св. Николе на име Тодор Стојановски, Скопје. (772) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гаврил Брковски, Скопје. (773) 

Воена книшка на име Мерсим Мерсимов Јусу-
фоски, с. Норово, Крушево. (774) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Љуба Ивановска, с. Лескоец, Ресен. 

(775) 
Свидетелство на име Јованче С. Јакимовски, 

с. Иванковци, Т. Велес. 776) 
Здравствена легитимација бр. 547 на име Лен-

че Мурџева Јанева, с. Г. Дисан, Кавадарци. (777) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Основното училиште „Народна револуција" с. Бо-
говиње на име Хаки Миџаит Идризи, с. Градец, 
Гостивар. (779) 

Диплома за завршен матурски испит на име 
Ибрахим Абуши, ул. „Борис Кидрич" бр. 20, Те-
тово. (780) 

Здравствена легитимација бр. 10358/63 на име 
Даница Раткова Георгиева, ул. „Маршал Тито" бр. 
29, Делчево. (781) 

Здравствена легитимација бр. 1538 на име Вета 
Накова, Пробиштип, Кочани. (782) 

Здравствена легитимација бр. 0086678 на име 
Ѓурга Дрндарева, Скопје. (784) 

Ученичка книшка за завршено VII одделение, 
издадено од Училиштето за возрасни през 1964/65 
година на име Риса Анинева, ул. „Трајко Тарцан" 
бр. 21 а, Прилеп. (785) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Илинка Стојкоска, ул. „Ленин" бр. 
142, Прилеп. (786) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Божо балтовски, с. Палчиште, 
Прилеп. (787) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гевгелија на име Киро Г. Атанасов, с. Миравци, 
Гевгелија. (788) 

Земјоделска здравствен^ легитимација на име 
Дончо Ристов Јосифов, Кавадарци. (789) 

Здравствена легитимација бр. 33278 на име 
Димче Јовановски, с. Дреново, Кавадарци. (790) 

Здравствена легитимација бр. 4758 на име Хри-
сула Такшева, ул. „Д. Влахов" бр. 86, Титов Ве-
лес. (791) 

Здравствена легитимација бр. 10456 на име Си-
мон Арсов, Титов Велес. (792) 

Здравствена легитимација бр. 17161 на име 
Бранко Горгиев, ул. „Благој Ѓорев" бр. 20, Титов 
Велес. (793) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Титов Велес на име Уснија С а д и е -
ва, с. Мелница, Титов Велес. (794) 

Свидетелство за завршено VIII одд,еление през 
1960/61 година на име Смиле Ѓоргиевски, ул. „Ка-
мено Брдо" бр. 50, Титов Велес. (795) 

Здравствена легитимација бр. 25224 на име 
Емрије Имери, ул. „ЈНА" бр. 135, Гостивар. (796) 

Свидетелство бр. 01-746 за завршен I клас 
издадено од Гимназијата „П. Попоски" — Гости-
вар на име Дехари Б. Дехар, с. Беловиште, Го-
стивар. (797) 

Здравствена легитимација бр. 1611 на име За-
горка Стојанова Златкова, ул. „Орце Николов" бр. 
5, Делчево. (798) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајанка Г. Јовчева, Скопје. (799) 

Свидетелство број 3 за IV одделение на име 
Рамадани Керим Мехмед, с. Лакавица, Гостивар. 

(800) 
Здравствена легитимација бр. 10145 на име 

Димче Стаменов Велковски, ул. „Партизанска" бр. 
17, Кр. Паланка. (801) 

Работна книшка бр. 25863 на име Везиме Иб-
раимова, ул. „Васа Пелагиќ:" бр. 4, Битола. (802) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Михајло Несторовски, с. Сливје, 
Прилеп. (803) 

Свидетелство бр. 5, издадено од Општото за-
наетчиско училиште „Перо Наков" — Куманово 
през 1950/51 на име Трифун М. Димковски, ул. 
„Тоде Мендол" бр. 24, Куманово. , (804) 

Работна книшка рег. бр. 1487, серија бр. 108308 
на име Стефан Стојанов Николовски, ул. „Доне 
Божинов" бр. 24а, Куманово. (805) 

Здравствена легитимација на име Ѓурко Јор-
данов Апостоловски, ул. „Иво Рибар Лола" бр, 86, 
Куманово. (806) 

Здравствена легитимација бр. 7168 на име Ми-
ле Радев Арсовски, с. Опила, Кратово. (807) 

Здравствена легитимација на име Зуљфи Ју-
суфи, с. Радолишта, Струга. (8081 

Здравствена легитимација бр. 33106 на име 
Никола Д. Донов, ул. „Пролетерска" бр. 11, Ка-
вадарци. (809) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Блажо Митров Петров, с. Ва-
таша, Кавадарци. (810) 

Здравствена легитимација бр. 57737 на име 
Сулејман Фазли ја, с. Речане, Гостивар. (811) 

Здравствена легитимација бр. 16948/1308, изда-
дена од ЗСО — Гостивар на име Шеќибе Сафета 
Елези, с. Дребреше, Гостивар. (812) 

Здравствена легитимација бр. 77210 на име 
Анифе Р. Ајдари, с. Чифлик, Тетово. (813) 

Свидетелство број 6 од IV одделение на име 
Миља Н. Бошковска, с. Челопек, Тетово. (814) 

Ученичка книшка на име Терељко Трпевски, 
с. Жилче, Тетово. (815) 

Работна книшка рег. бр. 438^ серија бр. 0891188 
на име Никола Јованов Штрбевски, с. Смојмирово, 
Берово. (816) 

Здравствена легитимација бр. 9144 на име 
Јованка Митева, с. Бели, Кочани. (817) 
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Здравствена легитимација бр. 12662 на име 
Нада Крстева, ул. „Гоце Делчев" бр. 30, Кочани. 

(818) 
Здравствена легитимација бр. 4862 на име ѓор-

ѓи Т. Георгиев, ул. „Љупчо Сантов" бр. 28, Кочани. 
(819) 

Здравствена легитимација бр. 11573 на име Ка-
тица Тошева Коцева, ул. „Димитар Влахов" бр. 68, 
Кочани. (820) 

Здравствена легитимација на име Руфат Аб-
дула Амедов, с. Огњанци, Скопје. (821) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1452 
на име Живко Лазар Дамерџиев, с. Богородица, 
Гевгелија. (823) 

Здравствена легитимација издадена во' Рожељ, 
во Црна Гора, на име Вебија Бакиќ, Скопје. (824) 

Воена буквица издадена во Мостар на име 
Љатиф Аметовски, Скопје. (825) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нафија Љиварска, Скопје. (827) 

Здравствена легитимација бр. 355949 на име 
Горан Дамчевски, Скопје. (828) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Велимир Анѓеловски, Скопје. (829) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Разија Алиевска, Скопје. (830) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Осман Ферис, Скопје. (831) 

Здравствена легитимација бр. 83211 на име 
Русимка Костова, Скопје. (832) 

Работна книшка бр. 1184, издадена во Алатни 
на име Ѓуро Блажо Даниќ, Скопје. (833) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рејан Бојаџи, Скопје. (834) 

Работна книшка бр. 28482/55 на име Јосип 
Шиколе, Скопје. (835) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Македонка Иванова, Скопје. (836) 

Индекс бр. 7302, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Нако М. Николовски, 
Куманово. (837) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО, — 
Скопје на име Добре Панковски, Скопје. (838) 

Здравствена легитимација фр. 11674 на име 
Риса Г. Крстева, с. Градско, Титоввелешко. (839) 

Ученичка книшка од I—IV одделение, изда-
дена од Училиштето во с. Огњанци на име Пеце 
М Шегманов, Скопје. (840) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Трајан И. Ацевски, 
Скопје. (841) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Абедин Бајрам, Скопје. (842) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ѓорче Петроз на име Хатире Селимани, Скопје. 

(843) 
Здравствена легитимација бр. 145996 на име 

Хајро X. Беровиќ, Скопје. (844) 
Работна книшка бр. 109 на име Драгиша Или-

Јевски, с. Буковљане, Куманово. (845) 
Здравствена легитимација бр. 2315 на име Бу-

димка Цоковска, ул. „М. Тито" бр. 42, Тетово. (846) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 1364 

на има Јосиф Благоев Јованов, с. Јаргулица, Ра-
довиш. (847) 

Воена книшка на име Нуредин Ајроски, с 
Дебреште, Прилеп. (848) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Марика Љ. Лазевска, с. Коко-
шиње, Куманово. (849) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Фетије Зенели, с. Белановце, 
Куманово. (850) 

Здравствена легитимација бр. 844/39 на име 
Јусуф Б. Нуредини, с. Симница, Тетово. (851) 

Здравствена легитимација бр. 18601 на име 
Шукрије Уко, ул. „Страхил Симоноски" бр. 37, 
Гостивар. (852) 
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Здравствена легитимација бр. 13592 на име 
Миле Колев Василов, с, Кучичино, Кочани. (853) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6300 
на име Ангелина Ј. Василев^, с. Јаргулица, Ра-
довиш. (854) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2284 
на име Ванѓа Ш. Илиева, с. Дедино, Радовиш. 
I (855) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 14400 
на име Данка П. Андонова, ул. „Лисец" бр. 5, Ра-
довиш. (856) 

Здравствена легитимација на име Запре Абду-
лова, с. Д. Нерези, Скопје. (857) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран В. Гороски, ул. „801а" бр. 
18а, Скопје. (858) 

Здравствена легитимација на име Стоилко Ка-
ковски, с. Марино, Скопје. (859) 

Здравствена легитимација бр. 12397 на име 
Стефка Б. Стоимилова, с. Тркање, Кочани. (861) 

Свидетелство бр.- 58-7, издадено од Училиште-
то „Глигор Пиличев" — с. Калиманци на име 
Сребран С. Јованов, с. Грљани, Кочани. (862) 

Здравствена легитимација на име Драган Т. 
Велков, рудничка колонија, Пробиштип. (863) 

Здравствена легитимација бр. 2296 на име Бо-
рис С. Ристов, с. Дедино, Радовиш. (864) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2789 
на име Магда Митева Колева, ул. „Раклишка" бр. 
3, Радовиш. (865) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7826 
на име Верка Д. Атанасова, с. Габревци, Радовиш. 

(866) 
Здравствена легитимација бр. 8352-2580 на име 

Надије Далипи, с. Вруток, Гостивар. (873) 
Свидетелство за завршено IV одделение на име 

Селман Абдула Рахмани, с. Гајре, Тетово. (872) 
Здравствена легитимација бр. 32595 на име 

Босилка В. Серафимова, ул. „Љупчо Сантов" бр. 
8, Кочани. (874) 

Работна книшка бр. 12208 на име Ѓорѓи Трп-
чески, с. Ротино, Битола. (875) 

КОНКУРСИ 
Комисијата за службенички работи на Собра-

нието на општината Битола, врз основа на чл. 21 од 
Законот за јавните службеници, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места во органите 
на управата на Собранието на општината Битола, 
и тоа: 

1. Управно-правен референт во Одделението за 
комунални работи 

2. Референт по експропријација 
3. Санитарен инспектор 
4. Референт по водостопанство со овластување 

на инспектор 
5. Градежен инспектор 
6. Референт по буџет 
7. Референт по сообраќај и патишта со овла-

стување на инспектор 
8. Градежен инспектор 
9. Референт за поправки 

10. Геометар — финансии 
И. Геометар — комунални 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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У С Л О В И : 
— За работното место под 1 и 2 — завршен 

правен факултет. 
— За работното место под 3 — завршен меди-

цински факултет. 
— За работното место под 4 — завршен: тех-

нички факултет — хидро инженер. 
— За работното место под 5 — завршен тех-

нички факултет. 
— За работното место под 6 — завршена виша 

школска наобразба. 
— За работното место под 7, 8 и 9 — завршено 

средно техн. училиште. 
— За работното место под 10 и 11 — завршено 

средно техничко училиште — геодетски отсек. 

ОПШТИ УСЛОВИ: 

1. Личниот доход за горните работни места ќе 
биде определен според Правилникот за распредел-
ба на личниот доход во органите на управата при 
Собранието на општ,ината Битола. 

2. Кандидатите покрај молбата правилно такси-
рана со 50 динари административни такси да ги до-
стават документите по чл. 31 од ЗЈС, за школската 
спрема и работниот стаж. 

Предност имаат кандидатите со подолго прак-
тично искуство на исти или слични работни места. 

3. Запослените кандидати треба да достават со-
гласност од установата — претпријатието каде што 
работат дека ќе бидат ослободени во случај да би-
дат примени. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите заедно со документите се доставуваат 
во писарницата на Собранието на општината Би-
тола, со ознака „конкурс" секој работен ден додека 
трае рокот од претходниот став. (712) 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН -
ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор двајца научни соработници' 
1. Научен соработник: во Отсекот за фермента-

ција и 
2. Научен соработник во Отсекот за сушење. 

У С Л О В И : 
Под точка 1 и 2 да имаат завршено земјоделско 

шумарски факултет и да ги исполнуваат условите 
од член 18 од Општиот закон за организирањето 
на научните дејности. 

Со пријавата за конкурс кандидатите треба да 
приложат потребни документи и трудовите во по 
два примероци. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи во Институтот. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (6-87) 

24 јуни 1965 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВНА 
ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место медицинска 
сестра во диспанзерот за школски деца 

Кандидатот треба да има завршено средно ме-
дицинско училиште, положен стручен испит, дол-
гогодишна практика и работа во диспанзер за 
школски деца. 

Личен доход според Правилникот за личните 
доходи на Заводот. 

Документи според член 31 од Законот за јав-
ните службеници се доставуваат до Заводот за 
здрагана заштита на мајки и деца — Скопје. 

Настап на работа од 1. УШ. 1965 година. 
Конкурсот трае до пополнување на работното 

место. (686) 

Конкурсната комисија при Заводот за запослу-
вање на работници, врз основа на Одлуката на Со-
ветот на Заводот 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. Директор на Заводот за запослување на ра-

ботници. 
На конкурсот можат да конкурираат кандидати 

кои ги исполнуваат следните услови: 
а) завршен правен, економски или филозоф-

ски факултет со најмалку две години работно ис-
куство на раководно работно место, 

б) завршено више образование во соодветните 
струки со најмалку пет години работно искуство на 
раководно работно место. 

Плата по Законот за јавните службеници, а по 
донесување на правилникот, по правилникот на 
Заводот. 

Молбите со потребните документи по чл 31 од 
Законот за јавните службеници и кратка биогра-
фија, се достават до Конкурсната комисија при 
Заводот за запослување на работници — Гевгелија. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (689) 

СОДРЖИНА 
Страна 

231 Препорака за натамошно остварување на 
основната стопанска политика во 1965 
година — — — — — — — — — 553 

232 Препорака за унапредување на организи-
раниот одмор и рекреација на децата и 
младината во СР Македонија — — 555 

233 Решение за определување банка преку 
КОЈ а Федерацијата ги става на распо-
лагаше средствата за финансирање на 
мелиоративните работи во СРМ — — 557 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а. Пошт. фах. 51, Тел. 32-836. Одговорен уред ник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

при Народната банка — Скопје Графи чки завод „Гоце Делчев" — Скопје 


