
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 31 август 1965 
С к о п ј е 

Број 32 Год. XXI 

Претплата за 1965 год. изнесува 
2.500 дин. Овој број чини 48 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698 

335. 
Врз основа на член 10 од Основниот закон за 

филмот („Службен лист на СФРЈ" бр. 11/65), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА ФИЛМСКИОТ СОВЕТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ ,,,ВАРДАР " 

ФИЛМ" ВО СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат досегашните членови на 
Филмскиот совет на Претпријатието за производ-
ство на филмови „Вардар-филм" во Скопје. 

II. Се именуваат за членови на Филмскиот со-
вет на Претпријатието за производство на филмо-
ви „Вардар-филм" во Скопје: 

1) ДРАГУТИН АВРАМОВСКИ, академски сли-
кар; 

2) АЦО АЛЕКСИЕВ, главен уредник на Радио-
телевизија Скопје; 

3) ДИМИТАР ДИМИТРОВСКИ, уредник на 
Издавачкото претпријатие „Култура" во Скопје; 

4) АЛЕКСАНДАР ЕЖОВ, литературен крити-
чар; 

5) СЛАВКО ЈАНЕВСКИ, писател; 

6) ИЛИЈА МИЛЧИН, директор на Драмата на 
Народниот театар во Скопје; 

7) ПАНЧЕ МИХАИЛОВ, уредник во рубрика 
на „Нова Македонија"; 

8) ТОМИСЛАВ ЧОКРЕВСКИ, политички ра-
ботник во ЦК СКМ; и 

9) ВЕЛИМИР БРЕЗОВСКИ, началник на од-
деление во Институтот за национална историја во 
Скопје. 

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

Бр. 17-1650/1 
23 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

336. 
Врз основа на член 10 од Основниот закон за 

филмот („Службен лист на СФРЈ" бр. 11/65), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА ИЗБОР НА ФИЛМОВИ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ НА ФИЛМОВИ 

„МАКЕДОНИЈА- ФИЛМ" ВО СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат досегашните членови на 
Советот за избор на филмови на Претпријатието 
за промет со филмови „Македонија-филм" во Ско-
пје. 

П. Се именуваат за членови на Советот за из-
бор на филмови на Претпријатието за промет со 
филмови „Македонија-филм" во Скопје: 

1) ГОРЕ ВАСИЛЕВСКИ, филмски рецензент на 
Радиотелевизија Скопје; 

2) д-р МИЛАН ТУРЧИНОВ, доцент на Фило-
зофскиот факултет; 

3) ТОМИСЛАВ ЗОГРАФСКИ, музичар; 
4) ВАСИЛ ИЉОСКИ, писател; 

5) КУЗМАН КУЗМАНОВСКИ, директор на 
Претпријатието „Градски кина" во Скопје; 

6) КОЧО НЕТКОВ, филмски работник; 

7) МИРКО ПАВЛОВСКИ, предавач на Фило-
зофскиот факултет во Скопје; 

8) ГОРГИ СТАРДЕЛОВ, ѕсистент на Филозоф-
скиот факултет во Скопје; и 

9) ДИМИТАР ЌОСТАРОВ, режисер. 

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

Бр. 17-1651/1 
23 јули 1965 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 
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337, 
Врз основа на член 15 од Законот за Републич-

киот фонд за унапредување на културните деј-
ности („Службен весник на СРМ" бр. 14/65), Извр-
шниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 

I. Се разрешуваат досегашните членови на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за уна-
предување на културните дејности. 

И!. Се именуваат за членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за унапредување на 
културните дејности: 

а) на една година: 

1) ШУКО АВДОВИЌ, пратеник на Собранието 
на СРМ; 

2) МИЛКА БОЖИКОВА, самостоен референт 
во Републичкиот секретаријат за образование, на-
ука и култура; 

3) СОТИР БУЛАТОВСКИ, музичар; 

4) КСЕНИЈА ГАВРИШ, секретар на Културно-
просветната заедница на СРМ; 

5) ДАРКО ДАМЕВСКИ, артист на Драмскиот 
младинско"детски театар во Скопје; 

б) БРАНКО ИЛИЕВСКИ, политички работник 
од Прилеп и 

7) КИРО ПОПОВСКИ, член на ЦК СММ. 

6) на две години: 

1) КОЦЕ БАЛАБАНОВ, конзерватор во Репуб-
личкиот завод за заштита на спомениците на кул-
турата; 

2) ЈОРДАН ЛЕОВ, помошник републички ја-
вен правобранител; 

3) ХАМЗА РЕКА, пратеник на Просветно-кул-
турниот собор на Собранието на СРМ; 

4) АНТЕ ПОПОВСКИ, писател; 
5) ДИМЧЕ ПРОТУГЕР, академски сликар и 

6) ДРАГИ ТОЗИЈА, генерален директор на Ра-
дио-телевизија Скопје. 

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

Бр. 17-1652/1 
23 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с, р, 

338. 
Врз основа на член 15 од Законот за Републич-

киот фонд за унапредување на издавачката деј-
ност („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), Извр-
шниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА 

ДЕЈНОСТ 

I. Се разрешуваат досегашните членови на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за уна-
предување на издавачката дејност. 

П. Се именуваат за членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за унапредување на 
издавачката дејност: 

а) на една година: 
1) ИВАНКА КОЧОСКА-КРЛЕ, самостоен ре-

ферент во Републичкиот секретаријат за образо-
вание, наука и култура; 

2) БОРО МИЉОВСКИ, републички секретар за 
информации; 

3) АЈРИ ОСМАНОВ, секретар на Општинскиот 
одбор на ССРНМ на општината „Кале" - град 
Скопје; 

4) АНИЦА ПЕТРУШЕВА, кустос на Етнолош-
киот музеј во Скопје и 

5) ГОРГИ ПОПОВСКИ, асистент на Филозоф-
скиот факултет во Скопје. 

б) на дЅе години: 

1) КИРИЛ АЛЕКСОВСКИ, член на Републич-
киот совет на СОЈ за Македонија; 

2) БОРИС АТАНАСОВСКИ, политички работ-
ник во ЦК СКМ; 

3) д-р ИВАН КАНТАРЏИСКИ, началник на 
одделение во Институтот за национална историја; 

4) ПЕТАР МАЗОВ, ликовен уметник; 

5) ХИСЕН РАМАДАНИ, раководител на коми-
сија на Ц К СКМ и 

6) САВО ЦВЕТКОВИЌ, директор на Републич-
киот завод за унапредување на школството. 

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

Бр. 17-1653/1 
23 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 
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339. 
Врз основа на член 5 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за Републичкиот 
фонд за истражувачки работи во рударството 
(„Службен весник на СРМ" бр 15/65), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО 
РУДАРСТВОТО 

I. Се разрешуваат досегашните членови на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за истра-
жувачки работи во рударството. 

П'. Се именуваат за членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за истражувачки рабо-
ти во рударството: 

а) на една година 

1) ПЕЈКО БЛАЖЕВСКИ, директор на дирек-
ција на Стопанската банка на СРМ; 

2) ЗАХАРИЕ ИВАНОВСКИ, технички директор 
па Рудникот во изградба „Стогово" во Кичево; 

3) инж. СВЕТИСЛАВ ТОДОРОВСКИ, шеф на 
Бирото за студии на Рударскиот базен за хром 
, Радуша" во Ѓ. Петров и 

4) инж. МИХАИЛО ШИШКОВСКИ, директор 
на погон на Претпријатието во основање Рудници 
и железарница „Скопје" во Скопје. 

б) на две години 

1) МИТКО АНГЕЛОВСКИ, началник на одде-
ление во Републичкиот завод за стопанско плани-
рање; 

2) д-р инж. МИЛЕ АРСОВСКИ, раководител 
на сектор во Геолошкиот завод на СРМ; 

3) д-р ИВАН НЕСТОРОВСКИ, асистент на 
Природно-математичкиот факултет во Скопје; 

4) ХРИСТО СТАМБОЛИЕВ, вонреден профе-
сор на Техничкиот факултет во Скопје и 

5) инж. БЛАГОЈА ФИЛИПОВСКИ, помошник 
на републичкиот секретар за индустрија и трго-
вија. 

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

' Бр.17-1654/1 
23 "Јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с, р. 

340. 
Врз основа на член 141 од Основниот закон за 

претпријатијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВО ОСНОВАЊЕ РУДНИЦИ 

И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ" ВО СКОПЈЕ 

I. Советот на Претпријатието во основање Руд-
ници и железарница „Скопје" во Скопје се состои 
од 25 членови. 

П. Во Советот на Претпријатието во основање 
Рудници и железарница „Скопје" во Скопје се име-
нуваат: 

1) МИРЕ БЛАЖЕВСКИ, пратеник на Репуб-
личкиот собор на Собранието на СРМ; 

2) АНГЕЛЕ БОЖИНОВСКИ, член на Репуб-
личкиот совет на ССЈ за Македонија; 

3) ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВСКИ, претседател на Оп-
штинското собрание на општината „Кале" — град 
Скопје; 

4) ЈОСИП ДЕНОНА, секретар на Советот за 
индустрија на Стопанската комора на СРМ; 

5) АЛЕКСАНДАР ДОНЕВ, пратеник на Репуб-
личкиот собор на Собранието на СРМ; 

6) КРУМ МИХАИЛОВ, доцент на Економскиот 
факултет во Скопје; 

7) инж. МИЛАН ЏАЈкОВСКИ, пратеник на 
Стопанскиот собор на Собранието на СРМ; 

8) ЉУПЧО ШКАРТОВ, раководител на коми-
сија на ЦК СКМ и 

9) АЛЕКСАНДАР ШУМКОВСКИ, потсекре-
тар во Републичкиот секретаријат за индустрија и 
трговија. 

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

Бр. 17-1691/1 
23 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

341. 
Врз основа на член 40 од Законот за организа-

цијата и работењето на Извршниот совет („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 17/65), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СОВЕТНИК ВО ИЗВРШ-

НИОТ СОВЕТ 

I. Се именува за советник во Извршниот совет 
ГОРГИ РУСКОВСКИ. 
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П. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1699/1 
9 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на земјоделските задруги на 
страна 95, реден број 6 е запишано следното: Досе-
гашниот принуден управник на Земјоделската за-
друга „5 ноември" од Струмица, Горѓи Коцев, е 
разрешен од должност. На негово место е назначен 
за принуден управник Ванчо Хаџи Василев. 

Промената е извршена во регистарот на основа 
решението на Собранието на општината Струмица 
бр. 01-4845/1 од 17. IV. 1964 година и решението за 
назначување на новиот принуден управник, изда-
дено од Собранието на општината Струмица бр. 
01-4846/1 од 17. IV. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 52/64. (1313) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
страна 92, реден број 4 е запишано следното: Се 
укинува принудната управа на Керамидната ф а -
брика „Еленица" од Струмица. 

За в. д. директор на фабриката е назначен Ди-
митар Горѓи Поцковски. 

Укинувањето на принудната управа е запиша-
на во регистарот на основа решението на Собра-
нието на општината Струмица бр. 03-2157/1 од 
5. Ш. 1964 година и решението за назначување на 
в. д. директор, издадени од Собранието на општи-
ната Струмица број 01-3559/1 од 18. Ш. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 47/64. ( 1 3 1 4 ) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5. Ш. 1964 година под рег. број 214/11, книга I е 
запишано следното: На Мише Мишев и Богдан 
Каро, досегашни потписници на Земјоделско инду-
стрискиот комбинат „Овче Поле" од Св. Николе им 
престанува правото за потпишување. 

Се овластуваат лицата Доне Гошев, Ѓорѓи Ге-
расимов и Перо Сердаровиќ да го потпишуваат ком-
бинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 30/64. (1318) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. П. 1964 година под рег. број 25/2-1 е запишано 
следното: На Цвета Самарџиска, досегашен потпис-
ник на Продавницата во Штип на Трговската мре-
ж а „Борово" — Борово и престанува правото за 
потпишување. Се овластува лицето Цветковски 
Стојко да ја потпишува продавницата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 26/64. (1325) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
страна 60, реден број 7 е запишано следното: За 
управник на Земјоделската задруга „Единство" од 
Штип е назначен Миле Минов. 

Уписот е извршен во регистарот на основа ре-
шението на Задружниот совет на Задругата број 
24 од 29. IV. 1963 година и решението на Собранието 
на општината Штип бр. 01-4965/1 од 24. V. 1963 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 25/64. (1326) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на страна 35, ре-
ден број 5 е запишано следното: Досегашниот 
управник на Земјоделската задруга „Илинден" од 
село Моноспитово, Струмичко, Леонид Чобановски, 
е разрешен од должност. На негово место за управ-
ник е назначен Димитар Кичевски, 

Промената на управникот е запишана во реги-
старот на основа решението на Собранието на оп-
штината Струмица бр. 01-12118/1 од 24. ХП. 1963 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 24/64. (1315) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
страна 222, реден број 10 е запишано следното: Се 
проширува дејноста на Земјоделско индустрискиот 
комбинат „Црвена ѕвезда" од Штип и тоа: произ-
водство и промет на секаков вид алкохолни пија-
лоци и производство и промет на пиво на големо и 
мало. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот на основа одлуката на Работничкиот совет 
на претпријатието од 25. IX. 1963 година и реше-
нието на Собранието на општината Штип број 
05-564 од 6. П. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 16/64. (1327) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
страна 219, реден број 9 е запишано следното: До-
сегашниот в.д. раководител на Работничко-службе-
ничкиот ресторан „Турист" при Работната заедница 
на производители на текстил „ Македонка" од 
Штип, Ка леј ски Димитар, е разрешен од должност. 
На негово место за раководител е назначен Цонев 
Благој, кој заедно со книговодителот Ристов Методи 
ќе го потпишува ресторанот. 
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Уписот е извршен во регистарот на основа ре-
шението на Работната заедница на производители 
на текстил „Македонка" — Штип од 2. Ш. 1964 г. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 33/64.' (1328) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
страна 7, реден број 3 е запишно следното: Се ме-
нува фирмата на Кондураџиско-сарачкото претпри-
јатие „Колектив" од Штип и во иднина ќе се вика: 
Занаетчиско претпријатие за производство на чев-
ли, опинци, спандуфли и снабдување со репродук-
циони материјали за занаетчиство „Колектив", со 
седиште во Штип. 

Промената на фирмата е запишана во региста-
рот на основа одлуката на управниот одбор на 
претпријатието бр. 17 од 23. I. 1964 година и реше-
нието на Одделението за стопанство на Собранието 
на општината Штип број 05-4784 од 16. V. 1964 год 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 57/64. (1329) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
страна 207, реден број 2 е запишано следното: Се 
проширува дејноста на Продавницата бр. 18 — 
Штип, на Книгоиздателството за уметничка литера-
тура „Кочо Рацин" — Скопје, со продажба на мало 
машини за пишување и сметање, апарати за умно-
жување, прибор за цртање, геодетски мерки и 
радио-електро-акустични апарати и прибор. 

Уписот е извршен во регистарот на основа 
решението на Народниот одбор на општината Штип 
број 05-3918 од 31. УШ. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 7/64. (1330) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 373, страна 991 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на „Ветлек" — тр-
говско претпријатие на мало и големо — Скопје и 
тоа: Владимир Спиров Христовски, директор, Дра-
ган Сотировски и Марика Цицимова, книговодител-
ка, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува и новоназначениот потписник Стоја-
новски Ристов Борис, финансов книговодител — 
контер, сметано од 27. УШ. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 494/64. (1335) 

Окружниот' стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 93, страна 267 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Фабриката за бе-
тонски производи „Карпош" Ѓорче Петров и тоа: 
Тома Михајло Ничота, раководител на стопанско-
сметководниот сектор, и Димовски Тодор, ш е ф на 
градежната оператива, им престанува правото за 
потпишување. 

За нови потписници на фабриката се назначе-
ни следните лица: Ангелов Љубомир, раководител 
на стопанско-сметководниот сектор, и инженер 
Владо Петров, главен инженер на производен по-
гон. Тие фабриката ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето со старите регистрирани потписници и тоа: 
в.д. директорот Штимац Душан и Траполоски Пе-
тар, шеф на финансиското книговодство, сметано 
од 1. IX. 1964 година. 

Од Окружниот стопанска суд во Скопје, Фи 
бр. 501/64. (1342) 

Окружниот стопански суд (во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 155, страна 425, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Собранието на 
општината Куманово број 04-12453/1 од 18. VI. 1964 
година фирмата на Конструктивното биро за про-
ектирање во Куманово на Фабриката за рабни цев-
ки и лимени конструкции „11 октомври" — Кума-
ново во иднина се менува и ќе гласи: Одделение за 
проектирање и конструисање за разни смерови на 
дејност при Бирото за програми и инвестиции на 
фабриката „11 октомври" — Куманово. 

Исто така на досегашниот потписник и раково-
дител на споменатото биро му престанува правото 
за потпишување. 

За нов раководител на Одделението за проек-
тирање и конструисање за разни смерови и дејност 
при Бирото за програми и инвестиции на Фабри-
ката „11 октомври" — Куманово е назначен Војин 
Насев, дипломиран машински инженер, кој одделе-
нието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
со новоназначениот потписник Живорад Нешиќ, 
дипломиран машински инженер, сметано од 7. VII. 
1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 395/64. (1343) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 66, страна 189 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кисела Вода — Скопје број 02-2536 од 15. УШ. 
1964 година фирмата на Претпријатието за дрвни 
производи и услуги „Јавор" од Скопје во иднина 
се менува и ќе гласи: Работна организација за 
стаклорезачки, стаклобрусачки и столарски услуги 
„Јавор" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
б а 499/64. ДО361 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4. X. 1963 година, страна 112, ред. број 1, е запишано 
под фирма: Самостојно занаетчиско претпријатие 
за домашни Ракотворби „Килимара" — Делчево. 
Предмет на работењето на претпријатието е: про-
изводство и промет со сите видови на персиски и 
други ќилими. 

Претпријатието е основано од издвоениот погон 
на Земјоделската задруга „Брегалница" — Дел-
чево, а согласно решението на Собранието на оп-
штината Делчево бр. 01-5451 од 12, IX. 1963 година. 

Претпријатието ќе го потпишува в.д. раководи-
телот Борис Јосифов Миленков. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 147/63. (69) 
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РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Дебар број 
03-4654/1 од 30. IX. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 364, рег. бр. 217, книга II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Чистач на чевли Амит Оломани 
со седиште во Дебар, ул. „Братство единство" бр. 
38. Предмет на работењето на дуќанот е: чистење 
на чевли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амит 
Оломани. (1) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Собранието на општината Крушево број 
06-28/13, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 46, книга II, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ковач Ѓорги Васи-
лов Цветкоски, со седиште во Крушево. Предмет 
на работењето на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи 
Василов Цветкоски. (3) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Гостивар 
број 04-7084/1964 година, е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
67, рег. бр. 570, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Слаткар Абдураим Кариов Халими, со седиште во 
Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: 
изработка и продажба на сите видови слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абду-
раим Кариов Халими. (5) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Гостивар 
број 04-7111/1 од 25. ХП. 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Ибраим 
Абдулхалима Ислами, со седиште во Гостивар. 
Предмет на работењето на дуќанот е: налбатски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибраим 
Абдулхалима Ислами. (6) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Гостивар 
број 04-7818/1964 година, е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
67, рег. бр. 571, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Абаџија Предраг Веселина Јовановиќ, со седиште 
во Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е. 
шиење на сите врсти народна облека и др. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пред-
раг Веселина Јовановиќ. (7) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Дебар број 
03-5717/1 од 21. XI. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 363, рег. број 215, занаетчискиот дуќан 

под фирма: Фурнаџија Кипро Трајковски, со се-
диште во Дебар. Предмет на работењето на дуќанот 
е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ќипро 
Трајковски. г8) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на Собранието на опш-
тината Берово од 7. I. 1965 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 43, рег. бр. 711, книга И, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Сода-вода Милан Гераси-
мов Поповски, со седиште во Берово, ул. „Маршал 
Тито". Предмет на работењето на дуќанот е- про-
давање на сода-вода и други безалкохолни пија-
лоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми пап 
Герасимов Поповски. (9) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Прилеп 
број 04-4084 од 2. XII. 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 391, рег. бр. 391, книга П, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Чевлар Раде Панов БОШ-
КОСКИ, со седиште во Прилеп, ул. „Јане Сандански" 
бр. 28. Предмет на работењето на дуќанот е- изра-
ботка и поправка на сите видови чевли 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Раде 
Панов Бошкоски. (10) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Прилеп 
број 04-4308 од 2. XII. 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 392, рег. бр. 392, книга II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Фризер Пецо Василев Тодоро-
ски, со седиште во Прилеп, ул. „Маршал Тито" бр 
10. Предмет на работењето на дуќанот е: фризер-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пецо 
Василев Тодороски. (И) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Прилепи 
број 04-4269 од 2. ХЛ. 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 391, рег. бр. 391, книга И, занаетчис-
киот дуќан под фирма: В л е ч а р Томислав Мето-
диев Темелкоски, со седиште во Прилеп, ул „Гоце 
Делчев" бр. 11. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: изработка и поправка на сите видови влеч-
ки и патики. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томи-
слав Методиев Темелкоски. (12) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Прилеп 
број 04-3969 од 2, ХП. 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 385, рег. бр. 385, книга П, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Столар Светислав Стани-
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миров Матев, со седиште во Прилеп, ул. „Херој 
Карпош" бр. 47. Предмет на работењето на дуќанот 
е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Свети-
слав Станимиров Матев. (13) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и труд на Собранието на општината Те-
тово број 04-16076/1-64 од 13. I. 1965 година, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. број 1197, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Чевлар Фахредин Јакуп Хамди, со 
седиште во Тетово, ул. „Кузман Јосифовски Питу" 
бр. 27. Предмет на работењето на дуќанот е: чев-
ларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фахре-
дин Јакуп Хамди. (14) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Собранието на општината Неготино бр. 
04-175/1 од 15. I. 1965 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници, 
под рег. бр. 157, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар Лазо Миланов Трајковски, со седиште во 
Неготино. Предмет на работењето на дуќанот е: 
столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазо 
Миланов Трајковски. (15) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Струга, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 22, ред. бр. 297, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Лимар Неим А. Махмудо-
ски, со седиште во село Лабуништа. Предмет на 
работењето на дуќанот е: лимарски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неим 
А. Махмудоски. (16) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-141 од 11. I. 1965 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 317, рег. бр. 317/1, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер Борис Јорданов Атанасов, со 
седиште во село Оризари. Предмет на работењето 
на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Јорданов Атанасов. (18) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-10853 од 19. I. 1965 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 218, рег. број 218/1У, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Фурнаџија Стојан Борисов Фили-
пов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето 
на дуќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Б о р з о в Филипов. (19) 
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Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-140 од 11. I. 1065 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 316, рег. бр. 316/1У, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер Стојче Тодоров Иванов, со седиште 
во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: 
берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојче 
Тодоров Иванов. (20) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Собранието на општината Валандово бр 
127/1 од 20. I. 1965 година, е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
16, рег. број 5, занаетчискиот дуќан под фирма. 
Столар Александар Г. Зафиров, со седиште во Ва-
ландово. Предмет на работењето на дуќанот е: сто-
ларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Г. Зафиров. (22) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Собранието на општината Радовиш броЈ 
05-3060 од 25. I. 1965 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 3, рег. број 59, книга П, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Занаетчиски дуќан — производство на 
текстилни производи — волновлачара на Владимир 
Стојан Стефановиќ, со седиште во село Конче. 
Предмет на работењето на дуќанот е: влачарско-
валавичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вла-
димир Стојан Стефановиќ. (23) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и финансии на Собранието на општината Св. 
Николе број 05-155 од 22. I. 1965 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 1, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Лимар Митко Ванев Митев, со седиште во Св. Ни-
коле, ул. „Овчеполска" бр. 116. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: лимарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митко 
Ванев Митев. (24) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар број 
04-8289/1964 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, 
рег. бр. 34, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер 
Абдулфета Реџепа Османи, со седиште во Гостивар. 
Предмет на работењето на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдул-
-фета Реџепа Османи. (25) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за сто-
панство и комунални работи на Собранието на оп-
штината Берово број 03-243/1 од 30. I. 1965 година, 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: 
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Воденичар Јордан Јованов Матеничарски, со се-
диште во село Ратево. Предмет на работењето на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Јованов Матеничарски. (28) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на Собранието на општи-
ната Берово, е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 43, рег. број 
713, книга П!, занаетчискиот дуќан под фирма: Сто-
лар Димитар Младенов Буровски, со седиште во 
село Русиново. Предмет на работењето на дуќанот 
е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Младенов Буровски. (27) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп број 
04-4058 од 2. ХП. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 389, рег. број 389, книга П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Фризер Новица Ѓоргиев Пеш-
коски, со седиште во Прилеп, ул. „Републиканска" 
бр. 84. Предмет на работењето на дуќанот е: фри-
зерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Новица 
ѓорѓиев Пешкоски. (29) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп број 
04-3842 од 2. ХП. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
старана 386, рег. број 386, книга П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Столар Водан Цветков Николо-
ски, со седиште во Прилеп, ул. „Рампо Стојаноски" 
број 21. Предмет на работењето на дуќанот е: сто-
ларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Видан 
Цветков Николоски. (30) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп број 
04-3937 од 2. ХП. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 387, рег. број 387, книга П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Механичар Пецо Ѓорев Кочоски, 
го седиште во Прилеп, улица „Херој Карпош" бр. 
27. Предмет на работењето на дуќанот е: вршење 
механичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пецо 
Ѓорев Кочоски. (32) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп фрој 
04-5167 од 30. ХП. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 393, рег. бр. 393, книга П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Саатчија Методија Благоев Стој-
коски, со седиште во Црн леи, ул. „11 октомври" бр. 
230. Предмет на работењето на дуќанот е: саатчи-
ски услуги. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
дија Благоев Стојкоски. (33) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и труд на Собранието на општината Те-
тово број 04-743/1 од 28. I. 1965 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници под рег. бр. 1199, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Слаткар Бајрами Сами, со седиште во село 
Селце. Предмет на работењето на дуќанот е- пра-
вење и продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бајрами 
Сами. (34) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-8893 од 30. ХП. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 315, рег. бр. 315, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Слаткар Исени Мазли Факри, со седиште 
во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: 
правење и продавање на слатки. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Исени 
Мазли Факри. (36) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-407 од 25. I. 1965 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 318, рег. бр. 318/1У, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Слаткар Ќазим Хамза Ајдари, со се-
диште во село Грдовци. Предмет на работењето на 
дуќанот е: правење и продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ќазим 
Хамза Ајдари. (37) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар бр. 
04-6383/64, е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 67, рег. бр 
569, занаетчискиот дуќан под фирма' Работипница 
за корнети и обланди на Дамјан Трајчев Вељанов-
ски, со седиште во Гостивар. Предмет на работење-
то на работилницата е: изработување на корнети, 
обланди и кори за пита. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дамјан 
Трајчев Вељановски. (38) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Собранието на општината Валандово број 
244/1 од 9. П). 1965 година, е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
42, рег. бр. 1, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Ристо А. Делев, со седиште во Ва-
ландово. Предмет на работењето на дуќанот е ' ши-
ење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
А. Делев. (39) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-626/1 од 27. I. 1965 година, е запишан во региста-
рот на занетчиските дуќани и работилници на 
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страна 22, ред. бр. 298, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Налбат Рамадан Адилоски, со седиште во 
село Лабуништа. Предмет на работењето на дуќа-
нот е: налбатски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рама-
дан Адилоски. (40) 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја 
Митрев Ристески. (46) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-765/1 од 1. Ш 1965 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страва 23, ред. бр. 302/65, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Слаткар Милорад Куковски, со седиште во 
село Вевчани. Предмет на работењето на дуќанот е: 
правење и продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мило-
рад Куковски. (41) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-974/1 од 12. П. 1965 година, е запишан во реги-
старот н занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 22, ред. број 301, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Андон Дурловски , со седиште во 
Струга, ул. „Пролетерски бригади". Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: столарски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андон 
Дурловски . (43) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп број 
04-4016 од 2. ХГП 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 388, рег. број 388, книга П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Чевлар Методија Андонов Јо-
шескз^ со седиште во Прилеп, ул. „29 ноември" бр. 
4. Предмет на работењето на дуќанот е: чевларски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
дија Андонов Јотевски. (44) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп број 
04-154 од 25. I. 1965 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 395, рег. бр. 395, книга П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бербер Ристе Цветанов Атана-
соски, со седиште во Прилеп, ул. „Херој Карпош" 
бр. 37. Предмет на работењето на дуќанот е: бер-
берови услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристе 
Цветанов Атанасоски. (45) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и труд на Собранието на општината Тетово 
број 04-1520/1 од 2. Ш. 1965 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските друќани и работилни-
ници, занаечискиот дуќан под фирма: Слаткар Та-
флит Вантов Вејсели, со седиште во Тетово, ул. 
„Браќа Миладинови" бр. 15-5. Предмет1 на работе-
њето на дуќанот е: изработка и продажба на слат-
ки и др. слаткарски производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тафлит 
Вантов Вејсели. (47) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-512 од 1. Ш. 1965 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 153, рег. бр. 153/1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Слаткар Раиф Мусли Сафет, со седиште во 
село Облешево. Предмет на работењето на дуќанот 
е: правење и продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Р а и ф 
Мусли Сафет. (48) 

Врз основа на дозволата од Собранието на 
општината Неготино број 04-128/1 од 20. I. 
1965 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници, занает-
чискиот дуќан под фирма: Угостителски ду-
ќан на Петар Ангел Танчев, со седиште во Демир 
Капија. Предмет на работењето на дуќанот е: уго-
стителски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Ангел Танчев. (49) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Берово од 
10. Ш. 1965 година, е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 43, 
рег. бр. 714, книга П, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Столар Љубе Милов Костевски, со седиште во 
село Русиново. Предмет на работењето на дуќанот 
е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љуба 
Милов Костевски. (50) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп број 
04-153 од 25. I. 1965 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 394, рег. бр. 394, книга П, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Ножар Благоја Митрев Ристески, 
со седиште во Прилеп, ул. „11 октомври" бр. 230 
Предмет на работењето на дуќанот е: изработување 
нт сите видови ножеви. 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар број 
04-5901/63 година, е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Слаткар Цветан Дилберов Е ф -
товски, со седиште во Гостивар. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: правење и и Р 0 Д а в а њ е на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветан 
Дилберов Ефтовски. (51) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар број 
04-8326/64 година, е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 1, 
рег. бр. 98, занаетчискиот дуќан под фирма: Лебде-
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биџија Тотре Амедов Бедри, со седиште во Гости-
вар. Предмет на работењето на дуќанот е: печење 
и продавање на леблебија, семенки, костени, кики-
рики и бадеми. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тотре 
Амедов Бедри. (52) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар број 
04-7485/1964 година, е запиша,н во регистарот на за -
наетчиските дуќани и работилници на страна 1, 
рег. бр. 97, занаетчискиот дуќан под фирма: Лебле-
биџија Салију Испија Лутви, со седиште во Гости-
вар. Предмет на работењето на дуќанот е: печење 
и продавање на леблебија, семенки, кикирики, ко-
стени и бадеми. 

Фирмата ќе Ја потпишува сопственикот Салију 
Пенија Лутви. (53) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-181 од 9. Ш. 1965 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 155, рег. број 155/1, занаетчискиот дуќан 
под фирма: ГВекарска работилница за производство 
на леб и печиво „Доклевец" на Боро Миланов Ев-
тимов, со седиште во Кочани, улица „Љ. Сантов" 
бр. 88. Предмет на работењето на лекарската рабо-
тилница е: производство на леб и печиво. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро 
Миланов Ефтимов. (54) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Тетово број 
04-1776/1 од 23. Ш. 1965 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници под 
рег. број 1202, занаетчискиот дуќан под фирма' 
Столар Абдулмеџит Н. Камили, со седиште во Те-
тово, ул. „Гоце Стојчевски" бр. 32. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: столарски изработки и ус-
луги. 

Фирмата ќе Ја потпишува сопственикот Абдул-
меџит Н. Камили. (57) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-783/1 од 30 јануари 1965 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 23, ред. бр. 303/65 година, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Шивач Силјан М. Митровски, со 
седиште во село Оровник. Предмет на работењето 
на дуќанот е: шиење на народна облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Силјан 
М. Митровски. (58) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-2377/1 од 26. Ш. 1965- година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 157, рег. бр. 157/1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кожувар Тодор Иванов Стојанов, со се-
диште во село Жиганци. Предмет на работењето на 
дуќанот е: кожуварски изработки и услуги. 

31 август 1965 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Иванов Стојанов. (59) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и труд на Собранието на општината Тетово 
број 04-2745/1 од 27. Ш. 1965 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. број 1204, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Оаатчија Беќир Хусеина Беќири, со седиште во Те-
тово, ул. „Ѓоце Стојчевски" бр. 30. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е. саатчиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Беќир 
Хусеин Беќири. (60) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-2371 од 30. Ш. 1865 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 158, рег. број 158/1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Љубе Петрушев Стоилов, со седиш-
те во село Облешево. Предмет на работењето на 
дуќанот е: шиење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубе 
Петрушев Стоилов. (64) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар број 
04-701, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 109, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Беџет Бе-
џети, со седиште во Гостивар. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: коларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Беџет 
Беџети. (65) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар број 
04-261, е запишан во регистарог на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 1, рег. број 107, 
занаетчискиот дуќан под, фирма: Налбат Ибраим 
Ибраими, со седиште во село Врапчиште. Предмет 
на работењето на дуќанот е: налбатски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибраим 
Ибраими. (66) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар број 
04-121, е запишан во регистрот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 1, рег. број НО 
занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Фета Зули, 
со седиште во Гостивар. Предмет на работењето на 
дуќанот е: коларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фета 
Зули. (67) 

Брз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар број 
04-769, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 108, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Талат 
Камбери, со седиште -во село Неготино. Предмет 
на работењето на дуќанот е: коларски изработки и 
услуги. 

СЛУЖБЕН БЕСНИЌ НА СРМ 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мурте-
зан Камбери. (68) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар број 
04-1110, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 112, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Леблеуиџија Талат 
Ибраими, со седиште во село Форино. Предмет на 
работењето на дуќанот е: печење и продажба на 
леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Талат 
Ибраими. (69) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар број 
04-500, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 113, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Имер 
Абдили, со седиште во село Врапчиште Предмет 
на работењето на дуќанот е' воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Имер 
Абдили. (70) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар број 
04-1109/65, е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 111, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Нури Ј у -
суфи, со седиште во село Долна Бањица. Предмет 
на работењето на дуќанот е: коларски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нури 
Јусуфи. (71) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга, бр. 
4035/1 од 9. IV. 1965 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
23, рег. бр. 305/65, занаетчискиот дуќан под фирма: 
ѕидар-фасадер Трајан Л. Китановски, со седиште 
во село Вевчани. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: ѕидаро-фасадерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан 
Л. Китановски. (72) 

под фирма: Месар Петар В. Матовски, со седиште 
во Струга. Предмет на работењето на дуќанот е: 
продавање на месо 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
В. Матовски. (74) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто^ 
панство на Собранието на општината Кочани број: 
03-280 од 24. Ш. 1965 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 156, рег. бр. 156/1, занаетчискиот дуќан под 
фирма' Столар Станоја Анчов Тодоров, со седиште 
во село Кучичино. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Станоја! 
Анчов Тодоров. (75), 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број. 
03-2982 од 12. IV. 1965 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 160, рег. бр. 161/1, занаетчискиот дуќан 
под фирма. Електромеханичарска работилници на 
Боро Панчев Андонов, со седиште во Кочани, ул. 
„Димитар Влахов". Предмет на работењето на ра-
ботилницата е: електромеханичарски услуги на ра-
диоапарати и телевизори. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро 
Панчев Андонов. (76), 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и труд на Собранието на општината Тетово 
број 04-3460/1 од 12. IV. 1965 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници' 
под рег. бр. 1205, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Слаткар Шафи Исљама Адили, со седиште во Те-
тово, ул. „Гостиварска" бр. 31. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: правење и продавање на слатки 
и др. слаткарски производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шафи 
Исљама Адили. (77) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани броЈ 
03-2760/1 од 5. IV. 1965 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 159, рег. бр. 159/1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Леблебиџија Осман Халита Хоџа, со седиш-
те во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот 
е: печење и продавање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Осман 
Халита Хоџа. (73) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и труд на Собранието на општината Тетово 
број 04-9170/1-64, е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници под рег. број 1201, 
занаетчискиот дуќан под фирма: КондураџиЈа 
Александар Крстов Ефчевски, со седиште во Те-
тово, ул. „Гоце Делчев" бр. 62. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: кондураџиски изработки и ус-
луги. 

Фармата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Крстов Ефчевски. (78) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга бр. 
07-291/2 од 9. IV. 1965 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 23, ред. бр. 306/65, занаетчискиот дуќан 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-3081 од 16. IV. 1965 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 161, рег. бр. 161/1, занаетчискиот^ дуќан под 
фирма: Столар Витомир Лазаров Стојанов, со се-
диште во село Вање. Предмет на работењето на 
дуќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вито-
мир Лазаров Стојанов. (79) 
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Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Собранието на општината Валандово број 
1220/1 од 15. IV. 1965 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници под 
рег. бр. 43, ред. бр 1, книга I, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Ј ажар Дестан Рашитовиќ, со седиште 
во Валандово. Предмет на работењето на дуќанот е-
правење и продавање на јажина. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дестан 
Рашитовиќ. (80) 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Панов Зрлевски. (85) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Собранието на општината Валандово број 
585/1 од 2. Ш. 1965 година, е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници под рег. 
бр. 44, ред. бр. 1, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фризер Ибраим А. Усеинов, со седиште во 
Валандово. Предмет на работењето на дуќанот е: 
фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибра-
им А. Усеинов. (81) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Собранието на општината Валандово број 
105/1 од 14. I. 1965 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници под рег. 
бр. 18, ред. бр. 2, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Петар Д. Нанов, со седиште во Ва-
ландово. Предмет на работењето на дуќанот е ' ши-
ење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пета,р 
Д. Нанов. (82) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Собранието на општината Радовиш број 
05-1167/1-1965, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 3, рег. 
бр. 61, книга П, занаетчискиот дуќан под фирма. 
Ј а ж а р Алија Шефкети Рамадановиќ, со седиште 
во Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: 
правење и продавање на јажиња. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алија 
Шефкети Рамадановиќ. (83) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Берово број 
03-1375/1 од 29. IV. 1965 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 43, рег. бр. 716, книга П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Сода-вода Нада Василова Бош-
начка, со седиште во село Владимирово. Предмет 
на работењето на дуќанот е: продажба на сода-во-
да и други безалкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нада 
Василова Бошначка. (86) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Собранието на општината Радовиш број 
05-379/1-1965, е запишан БО регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 3, рег. 
број 60, книга П, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач Глигор Методиев Матрапазов, со седиште 
во Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: 
шиење на машка облека 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор 
Методиев Матрапазов. (84) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Берово број 
03-1378/1 од 30. IV. 1965 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 43, рег. бр. 717, книга П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Фризер Славка Левтерова Гр-
ковска, со седиште во Берово. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славка 
Левтерова Грковска. (87) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп број 
04-241 од 6. Ш. 1965 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 396, рег. бр. 396, книга П, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Влечкар Стојан Наумов Талески, 
со седиште во Прилеп, ул. „Караорман" бр. 9. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: изработка и по-
правка на сите видови влечки и патики. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Наумов Талески. (88) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп број 
04-261 од 6. Ш. 1965 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 397, рег. бр. 397, книга П, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бочвар Душан Стеванов Ангеле-
ски, со седиште во Прилеп, ул. „Лазо Попоски" бр. 
16. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка 
и поправка на сите видови бочви и буриња. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Стеванов Ангелески. (89) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Берово број 
03-1379/1, е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 43, рег бр. 715, 
страна П, занаетчискиот дуќан под фирма: Волно-
влачар Јован Панов Зрлевски, со седиште во село 
Владимирово. Предмет на работењето на дуќанот е: 
волновлачарски услуги. 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 22, рег. бр. 294, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Леблебиџија Јахи Беадина 
Касеми, со седиште во Струга, ул „Маршал Тито". 
Предмет на работењето на дуќанот е: 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јахи 
Беадина Касеми. (248) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-10236 од 16. ХП. 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
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ници на страна 312, рег. бр. 312/1У, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Колар Станко Јорданов Митрев, 
со седиште во село Теранци, Предмет на работе-
њето на дуќанот е: коларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Станко 
Јорданов Митрев. (249) 

На основа решението на Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Крушево број 06-28/7 
од 5. VII. 1964 година, избришан е од регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници од страна 
1, книга 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Коста 
Тома Нанески, шивач, со седиште во Крушево. (157) 

Отсекот за стопанство и комунални работи на 
Општинското собрание — Берово на ден 21. VIII. 
1964 година донесе решение за бришење од реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници, 
рег. број 659, страна 37, книга II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Димовски Јованов Филип, вол-
нсхвлачар, од село Владимирово. (160) 

Отсекот за стопанство и комунални работи на 
Општинското собрание — Берово на ден 19. VIII. 
1964 година донесе решение за бришење од реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници, 
рег. број 689, страна 40, книга И, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Сода-вода Станоевска Илиева 
Бојка, од Берово. (162) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Општинското собрание — Дебар број 
03-4322 од 24. VIII. 1964 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Османи Исмаил, 
слаткар' од Дебар, бидејќи престана со својата ра-
бота. (182', 

Отсекот за стопанство и комунални работи на 
Општинското собрание — Берово на ден 22. IX. 1964 
година донесе решение за бришење од регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници, рег. број 
147, страна 19, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Мушкарски Лазаров Борис, ковач, од с. 
Смојмирово. (183) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп бр. 
04^3822 од 8. IX. 1964 година, избришан е од реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници, 
рег. број 269, страна 269, книга II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ел ектроинста л ате р Методија 
Јованов Пепељугоски, од Прилеп, ул. „Марксова" 
број 206. (214) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Општинското собрание — Дебар бр. 
03-4698 од 7. IX. 1964 година, избришан е од реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кука Веби Су-
лејман од Дебар, бидејќи престана со својата ра-
бота. (217) 
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На основа решението на Отсекот за стопанство 
и комунални работи на Општинското собрание — 
Берово бр. 3164/64, избришан е од регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници од рег. број 
216, занаетчискиот дуќан под фирма: Мокански 
Костов Васил, бербер, од Берово. (240) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Општинското собрание — Кочани број 
03-10007 од 24. XI. 1964 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници, 
занаетчискиот дуќан под фирма: ѓорѓиев Ефтимов 
Бранко, слаткар, од село Оризари. (242) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп бр. 
04-4297 од 15. X. 1964 година, избришан е од реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници, 
рег. број 268, страна 268, книга II , занаетчискиот 
дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан од табачки 
занает на Андоноски Милан од Прилеп, ул. „11 ок-
томври" бр. 62. (244) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп број 
04-4499 од 28. X. 1964 година, избришан е од реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници, 
рег. број 33, книга И, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Здравко Консулоски, столар, од Прилеп, 
ул. „Борис Кидрич" бр. 102. (245) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-120055/2 од 19 декември 1964 година, избришан 
е од регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Шу-
тиноски Гаврил, слаткар, од село Вевчани. (246) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот печат на Фабриката „Лафома" — 
Скопје под назив: „Фабрика за производство на 
хемикалии и фотоматеријали „Лафома" Скопје", се 
огласува за неважен. (3441) 

Загубениот штембил и печат на Општинскиот 
совет на народна техника — претседателство — Ку-
маново под назив: „Народна Техника — Сојуз за 
техничко воспитување — Фото Клуб — Куманово", 
се огласуваат за неважни. (3874) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Пасош бр. 016736, издаден од СВР — Тетово на 
име Мустафа Ејупи, ул. „Штипска" бр. 52, Тетово. 

(3567) 
Пасош бр. 435952, издаден од СВР — Гостивар 

на име Назлиша (Фахри) Мацани, ул. „Борис Кид-
рич", Гостивар. (3790) 

Пасош бр. 435951, издаден од СВР — Гостивар 
на име Јусуфзија (Мухаремов) Мацани, ул. „Б. 
Кидрич", Гостивар. (3791) 
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Пасош бр. 347237, издаден од СВР — Скопје на 
име Димитар Р. Ортаков, ул. ,.М. Тито" бр. 53, Ско-
пје (3832) 

Пасош бр 347456, издаден од СВР — Скопје на 
име Биљана Ортакова Стојадиновиќ, ул „М Тито" 
Ср 53, Скопје (3833) 

Пасош бр. 787525, издаден од СВР — Скоше на 
име Шабан Мамутовиќ, Скопје. (3834) 

Пасош бр 653902, издаден од СВР — Скопје на 
име Халим Бислими, Скопје. (38354 

Воена легитимација бр 7605, издадена од ВИ 
5263 - Сушак на име Иван Делиќ, ул. „ЈНА" бр. 
52, Куманово (3873) 

Уверение за положен стручен испит ложач за 
индустриски пруги, издадено од Заедницата на же-
лезничките претпријатија — Белград, на име Ѓуро 
Топаловиќ, ул. „102" бр. 43, н Влае, Скопје. (3962) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 3274, серија бр. 0176486 
издадена од СВР - Тетово на име Петко Иванов 
Божиновски, с. Теарце, Тетово. (118) 

Лична карта рег. бр. 14178, сарија бр 0673062, 
издадена од СВР - Тетово на име Ѓиго Јованов 
Костадиновски, с. Јанчиште, Тетово. (119) 

Лична карта рег бр. 4418, серија бр. 0493261 
издадена од СВР - Кавадарци на име Милан 
Илија Бучуковски, Скопје. (405) 

Лична карта рег. бр 100789, серија бр. 0626061 
издадена од СВР - Скопје на име Јордан Петар 
Георгиев, Скопје (406) 

Лична карта рег. бр. 140881, серија бр. 043815-7 
издадена од СВР - Скопје на име Зекир Јонуз 
Зенели, Скопје. (407) 

Лична карта рег бр 7306, серија бр. 0583316 
издадена од СВР - Скопје на име Асип Синан 
Ветеровски, Скопје. (408) 

Лична карта рег. бр. 12558, серија бр. 0418405 
издадена од СВР — Скопје на име Радмила Бран-
ко Милановиќ, Скопје. (409) 

Лична карта рег. бр 23334, серија бр. 0599454 
издадена од СВР — Скопје на име Славе Јанакија 
Ивановски, Скопје (410) 

Лична карта рег. бр 115348, серија бр. 0469071 
издадена од СВР — Скопје на име Крсте Васе 
Кежароски, Скопје. (411) 

Лична карта рег бр. 111059, серија бр. 0259961 
издајдена од ОВР — Скопје на име Самик Рус!'ат 
Касами, Скопје. (412) 

Лична карта рег. бр. 4832, серија бр. 0615632 
издадена од СВР - Скопје на име Љубомир Пет-
ков Митровски, Скопје. (413) 

Лична карта рег. бр. 29885, серија бр. 3046102 
издадена од СВР — Урошевац на име Муамет 
Аслан Мурсели, Скопје. (414) 

Лична карта рег. бр. 8877, сзрија бр. 0522256 
издадена од СВР — Скопје на име Цветанка Ата-
нас Николовска, Скопје. (415) 

Лична карта рег. бр. 114395, серија бр. 0253711 
издадена од СВР — Скопје на име Сулејман Рем-
зи Рецепи, Скопје. (416) 

Лична карта рег. бр. 140797, серија бр. 0438048 
издадена од СВР - Скопје на име Георги Сотир 
Пановски, Скопје. (417) 

Лична карта рег бр. 129863, серија бр. 0470541 
издадена од СВР — Скопје на име Драгица Тодор 
Силјановска, Скопје (418) 

Лична карта рег. бр. 8490, серија бр. 0583990 
издадена од СВР — Скопје на име Блажо Трајан 
Тошевски, Скопје. (419) 

Лична карта рег. бр. 121180, серија бр. 0451969 
издадена од СВР — Скопје на име Богдан Коста 
Трпковски, Скопје. (420) 

Лична карта рег. бр. 78654, серија бр. 0055021 
издадена од СВР — Скопје на име Тома Стојче 
Тодоровски, Скопје. (421) 

Лична карта рег. бр. 26827, серија бр. 066007 
издадена од СВР — Скопје на име Нуа "Гренк 
Џон, Скопје. (422) 

Лична карта рег. бр. 1715, серија бр. 0557825 
издадена од СВР — Гилане на име Мустафа Ајдар 
Хајдари, Скопје (423) 

Лична карта рег бр. 76499, серија бр. 0054155 
издадена од СВ Р — Скопје на име Фети Ја Мех-
мед Хаџи, Скопје. (424) 

Лична к^рта рег. бр. 82388, серија бр. 0250712 
издадена од СВР — Скопје на име Абедин Риз-
ван Бајрам, Скопје. (425) 

Лична карта рег. бр 124386, серија бр. 0438471 
издадена од СВР — Скопје на име Јусуф Абдул 
Абдули, Скопје. (426) 

Лична карта рег бр. 168933, издадена од СВР 
— Скопје на име Иџазет Шефка Асипи, Скопје. 

(427) 
Лична карта рег. бр. 45828, серија бр. 0203702 

издадена од СВР - Скопје на име Шабан Јонуз 
Баки, Скопје. (428) 

Лична карта рег ђр. 32753, серија бр. 0022540 
издадена од СВР - Скопје на име Спасена Мла-
ден Богоева, Скопје. (429) 

Лична карта рег. бр 140200, серија бр. 0516273 
издадена од СВР - Скопје на име Доца Ване 
Викова, Скопје. (430) 

Лична карта рег. бр 111594, серија бр. 0472025 
издадена од ОВР - Скопје на име Катица Мето-
дија Велевска, Скопје. (43ј) 

Лична карта рег. бр. 1925, серија бр. 0579619 
издадена од СВР - Скопје на име Крсто Величко 
Десковски, Скопје. (432) 

Лична карта рег бр. 139787, серија бр 0514176 
издадена од СВР - Скопје на име Борис Васил 
Димов, Скопје. (433^ 

Лична карта рег. бр. 20523, серија бр. 0485970 
издадена од СВР - Скопје на име Шаип Ферик 
Зибери, Скопје. (434) 

Лична карта рег. бр 17261, серија бр. 0355679 
издадена од СВР - Скоп1е на име Борис ,Никола 
Здравковски, Скопје. (435) 

Лична карта рег. бр 60047, серија бр 0517351 
издадена од СВР - Скопје на име Ајдар Јашар 
Зекир, Скопје. (43^) 

Лична карта рег. бр. 4858, серија бр 0580897 
издадена од СВР - Скопје на име Стеван Спасов 
Ивановски, Скопје. . (437) 

Лична карта рег. бр. 136858, серија бр 0774120 
издадена од СВР - Скопје на име Стефан Љубен 
Костовски, Скопје. (438) 

Лична карта рег. бр 4801, серија бр. 0004092 
издадена од СВР - Скопје на име Михајло Стерјо 
Костовски, Скопје (439) 

Лична карта рег. бр. 100695, серија бр 0628246 
издадена од СВР - Скопје на име Јагна Ѓорги 
Мацанова, Скопје. (440) 

Лична карта рег. бр. 14887, серија бр 0010311 
издадена од СВР — Скопје на име Елица Раде 
Наскова, Скопје. (441) 

Лична карта рег. бр. 84183, серија бр 0062031 
издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Милан Рајковиќ, Скопје (442) 

Лична карта рег. бр. 5453, серија бр 0253326 
издадена од ОВР — Скопје на име Џемаил Кам-
бер Рамчевски, Скопје. (443) 

Лична карта рег ,бр. 73221, серија бр 0202308 
издадена од СВР — С коп Ј е на име Јонче Вангел 
Стојановски, Скопје. (444) 

Лична карта рег. бр. 131343, серија бр 0488323 
издадена од СВР — Скопје на име Адвија Бајрам 
Сулејман, Скопје. (445) 

Лична карта рег. бр. 136439, издадена од СВР 
— Скопје на име Александар Димче Трајковски, 
Скопје (446) 

Лична карта рег. бр. 3160, серија бр 0578100 
издадена од СВР — Скопје на име Анто Андреј^ 
Трипуновски, Скопје. (447) 
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Лична карта рег. бр. 91858, серија бр. 0606736 
издадена од ОВР - Скопје на име Мино Синатко 
Трајковски, Скопје. (448) 

Лична карта рег. бр. 97972, серија бр. 0201543 
издадена од СВР — Скопје на име Мустафа Халит 
Цуцак, Скопје. (449) 

Лична карта рег. бр. 68924, серија бр. 0618847 
издадена од СВР — Скопје на име Сабрије Асак 
Шабан, Скопје. (450) 

Лична карта рег. бр. 102316, серија бр. 0256873 
издадена од СВР — Скопје на име Даница Вангел 
Арсовска, Скопје. (451) 

Лична карта рег. бр. 72719, серија бр. 0436448 
издадена од СВР — Скопје на име Фетије Емин 
Али, Скопје. (452) 

Лична карта рег. бр. 9524, серија бр. 0585534 
издадена од СВР — Скопје на име Крстана Ангеле 
Блажевска, Скопје. (453) 

Лична карта рег. бр. 98931, серија бр. 0610915 
издадена од СВР — Скопје на име Сали Исен 
Бајрами, Скопје. (454) 

Лична карта рег. бр. 8872, серија бр. 0298345 
издадена од СВР - Штип на име Павле Ристо 
Витанов, Скопје. (455) 

Лична карта рег. бр. 10299, серија бр. 0586309 
издадена од СВР — Скопје на име Шефик Шабан 
Демировски, Скопје. (456) 

Лична карта рег. бр. 18216, серија бр. 0039515 
издадена од СВР — Скопје на име Катерина Андон 
Димовска, Скопје. (457) 

^ Лична карта рег. бр. 29522, серија бр. 0025928 
издадена од СВР — Скопје на име Трајко Јован 
Урдаревиќ, Скопје. (458) 

Лична карта рег. бр. 122221, серија бр. 0468968 
издадена од СВР — Скопје на име Благојче Јо-
ванче Јовевски, Скопје. (459) 

Лична карта рег. бр. 21353, серија бр. 0597474 
издадена од С В Р — Скопје на име Владимир Сте-
фан Јовановски, Скопје. (460) 

Лична кгфта рег. бр. 138316, серија бр. 0485464 
издадена од СВР — Скопје на име Благуња Стојче 
Јовановска, Скопје. (461) 

Лична карта рег. бр. 121233, серија бр. 0452010 
издадена од СВР — Скопје на име Иванка Ангел 
Јанкова, Скопје (462) 

Лична карта рег. бр. 5031, серија бр. 0010674 
издадена од СВР — Скопје на име Василка Петар 
Косевска, Скопје. (463) 

Лична кадата рег. бр. 35958, серија бр. 0692021 
издадена од СВР — Титов Велес на име Јелица 
Ѓурчин Манасиева, Скопје. (464) 

Лична карта рег. бр. 22836, серија бр. 0067316 
издадена од СВР - Скопје на име Душко Дестан 
Миљковиќ, Скопје. (465) 

Лична карта рег. бр. 72629, серија бр. 0627179 
издадена од СВР - Скопје на име Боне Ѓорги 
Митров, Скопје. (466) 

Лична карта рег. бр. 17740, серија бр. 0593800 
издадена од СВР - Скопје на име Неделко Марков 
Најдовски, Скопје. ( 4 6 7 ) 

Лична карта рег. бр. 73546, серија бр. 0204123 
издадена од СВР - Скопје на име Панче Добре 
Ланчевски, Скопје. (468) 

Лична карта рег. бр. 13339, серија бр. 0589349 
издадена од СВР - Скопје на име Серафим Иван 
Раревски, Скопје. (469) 

Лична карта рег. бр. 145435, серија бр. 0169927 
издадена од СВР - ,Скопје на име Халит Амдија 
Рамадан, Скопје. (470) 

Лична карта рег. бр. 89245, серија бр. 0623206 
издадена од СВР — Скопје на име Мерсел Етем 
Сулејмани, Скопје. (471) 

Лична карта рег. бр. 135339, серија бр. 0515717 
издадена од СВР — Скопје на име Алојз Јосип 
Стибел, Скопје. (472) 

Лична карта рег. бр. 74864, серија бр. 0258941 
издадена од СВР — Скопје на име Борис Живко 
Грпчевски, Скопје. (473) 

Лична карта рег. бр. 132146, серија бр. 0512323 
издадена од ОВР - Скопје на име Славка Георги 
Христова, Скопје. (474) 

Лична карта рег. бр. 153431, на име Донка 
Иван Андоновска, Скопје. (476) 

Лична карта рег. бр. 43401, серија бр. 0621540 
издадена од СВР - Скопје на име Видим ѓорѓи 
Аврамовски, Скопје. (477) 

Лична карта рег бр. 40942, серија бр. 0657372 
издадена од СВР - Скопје на име Боривоје Сто-
јан Бошковски, Скопје. (478) 

Лична карта рег. бр. 73027, серија бр. 0201066 
издадена од СВР - Скопје на име Михајло Ристо 
Волкановг Скопје. (479) 

Лична карта рег. бр. 119355, серија бр. 0516246 
издадена од ОВР - Скопје на име Иван Димитао 
Гоговски, Скопје. (480) 

Лична карта рег. бр. 100429, серија бр. 0611635 
издадена од СВР - Скопје на име Тодор Ристо 
Јаневска, Скопје. (481) 

Лична карта рег. бр. 7546,. серија бр. 0584056 
издадена од СВР - . Скопје на име Тодорче Манче 
Јаневски, Скопје. (482) 

Лична карта рег. бр. 135-010, серија бр. 0513386' 
издадена од ОВР — Скопје на име Антоније Ѓорѓи 
Керамитчиев, Скопје. (48'Ј) 

Лична карта рег. бр. 6078, серија бр. 0589730 
издадена од СВР — Скопје на име 'Душан Стојко 
Младеновски, Скопје. (484)' 

Лична карта рег бр. 2226, серија бр. 0427736: 
издадена од СВР — Скопје на име Томислав Ни-
кола Манев, Скопје. (485У-

Лична карта рег. бр. 72271, серија бр. 0611569' 
издадена од СВР - Скопје на име Мила Ставро^ 
Наумовска, Скопје. (486) 

Лична карта рег. бр. 132909, серија бр. 0472470^ 
издадена од СРВ - С к о п ј е на име Емин ЈахЈа 
Нуредини, Скопје. (487)' 

Лична карта рег. бр. 91065 серија бр. 0601170' 
издадена од СВР - Скопје на име Љубе Душан. 
Пижевски, Скопје. (488)^ 

Лична карта рег. бр. 11562, серија бр. 0013319' 
издадена од СВР - Скопје на име Никола Коста 
Папатеодоси, Скопје. (489) 

Лична карта рег. бр. 9359, серија бр. 0008024 
издадена од СВР — Скопје на име Вангелица Дим-
че Папатеодосиевска, Скопје. (490) 

Лична карта рег бр. 134628, серија бр. 0511701 
издадена од СВР — Скопје на име Јелица Алексо 
Ололовска, Скопје. (491) 

Лична карта рег. бр. 63837, серија бр. 0069270 
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Младен 
Соколовски, Скопје. (492) 

Лична карта рег. бр. 150938, серија бр. 0097922 
издадена од СВР — Скопје на име Петре Младен 
Спасов, Скопје. (493) 

Лична карта рег. бр. 130098, серија бр. 0251160 
издадена од СВР - Скопје на име Наза Реџеп 
Сокол, Скопје. (494) 

Лична карта рег. бр. 25271, серија бр. 15-74560 
издадена од СВР — Косовска Митровица на име 
Божидарка Никола Стевановиќ, Скопје. (495) 

Лична карта рег. бр. 31489, серија бр. 0030143 
издадена од СВР — Скопје на име Елица Васо 
Стојанова, Скопје. (496) 

Лична карта рег. бр. 19166, серија бр. 0508170 
издадена од СВР — Кавадарци на име Љиљана 
Глигор Ташева, Скопје. (497) 

Лична карта рег. бр. 22262, серија бр. 0339264 
издадена од СВР — Титов Велес на име Момчило 
Киро Филипов, Скопје. (498) 

Лична карта рег. бр. 122367, серија бр. 0470834 
издадена од ОВР — Скопје на име Душан Петре 
Чанговски, Скопје. (499) 

Лична карта рег. бр. 99543, серија бр. 0627153 
издадена од СВР — Скопје на име Михајло Иваа 
Шекеровски, Скопје, (500), 
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Лична карта рег. бр. 19816, серија бр. 0595937 
издадена од СВР - Скопје на име Аница Алек-
сова, Скопје. (501) 

Лична карта рег. бр. 33443, серија бр. 0032055 
издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Христо Бошков, Скопје. (502) 

Лична карта рег. бр 11661, серија бр. 0013492 
издадена од СВР — Скопје на име Ангеле Никола 
Димовски, Скопје. (503) 

Лична карта рег. бр. 87323, серија бр. 0601348 
издадена од СВР - Скопје на име Демир Али 
Демир, Скопје. (504) 

Лична карта рег. бр. 93172, серија бр. 0608632 
издадена од ОВР — Скопје на име Рушид Елези 
Деари, Скопје. (505) 

Лична карта рег. бр. 136752, серија бр. 0774025 
издадена од СВР — Скопје на име Исмаил Хашим 
Елмазов, Скопје. (506) 

Лична карта рег. бр. 93897, серија бр 0625451 
издадена од СВР — Скопје на име Душан Лазар 
Илчев, Скопје. (507) 

Лична карта рег. бр. 128677, серија бр. 0260371 
издадена од СВР — Скопје на име Шедије Шабан 
Јашар, Скопје. (508) 

Лична карта рег. бр. 78947, серија бр. 0517512 
издадена од СВР — Скопје на име Коце Тодор 
Кочмановски, Скопје. (509) 

Лична карта рег. бр. 54390, серија бр. 0660223 
издадена од СВР — Скопје на име Решад Јусуф 
Лила, Скопје. (510) 

Лична карта рег. бр. 2588, серија бр. 0578894 
издадена од СВР — Скопје на име Тире Стојче 
Митовски, Скопје. (511) 

Лична карта рег. бр. 5394, серија бр. 0617460 
издадена од СВР — Скопје на име Фариз Идриз 
Нухи, Скопје. (512) 

Лична карта рег. бр. 43842, серија бр. 0603007 
издадена од СВР — Скопје на име Спасо Бељан 
Новковски, Скопје. (513) 

Лична карта рег. бр. 4380, серија бр. 0782583 
издадена од СВР — Скопје на име Осман Садри 
Османи, Скопје. (514) 

Лична карта рег. бр. 22794, серија бр. 0598914 
издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Миланов Пешевски, Скопје. (515) 

Лична карта рег. бр, 1086, серија бр. 0612900 
издадена од СВР — Скопје на име Марко Петруш 
Петрушев ски, Скопј е. (516) 

Лична карта рег. бр. 2588, серија бр. 0001976 
издадена од СВР - Скопје на име Стојан Трпе 
Панев, Скопје. (517) 

Лична карта рег. бр. 127250, серија бр.0485520 
издадена од СВР — Скопје на име Драган Никола 
Танев, Скопје. (518) 

Лична карта рег. бр. 44079, серија бр. 0602277 
издадена од СВР — Скопје на име Душанка Мето-
ди Ружинска, Скопје. (519) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при Гимназијата „Гоце 

Делчев" — Куманово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место ДИРЕКТОР. 
Кандидатот треба да ги исполнува следните 

услови: 
1. Завршен филозофски факултет или При-

родно-Математички факултет; 

2. Најмалку 5 години проведени во наставата и 
положен стручен испит; 

3. За последните три години да се истакнувал 
во наставата. 

Плата но Законот за јавните службеници. 
Документите по чл. 31 од Законот за јавните 

службеници да се доставуваат до Конкурсната ко-
мисија при Гимназијата. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 
Некомплетирани молби со потребни документи 

нема да бидат земени во разгледување. 

Железничкото транспортно претпријатие Скопје 

р а с п и ш у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на Железничко одмаралиште во мес-
носта „Св. Стефан" во Охрид 

Пресметковната вредност на објектот изнесува 
104.166.623 динари. 

За 1965 година е обезбеден износ од 50.000.000.— 
динари, а остатокот ќ е се обезбеди за 1966 година. 

Наддавањето ќ е се одржи на ден 16. IX. 1965 
година во просториите на Градежниот отсек на 
Ж Т П Скопје, во 8 часот. 

Комплетната документација може да се види 
секој ден од 8 до 14 часот во Градежниот отсек на 
Ж Т П Скопје. 

Писмени понуди се примаат до 14 часот на ден 
15. IX. 1965 година. 

Понудите треба да ги содржат сите потребни 
документи предвидени со позитивните прописи. 

СОДРЖИНА 
оос -п, Страна 
665. Решение за разрешување и именување 

членови на Филмскиот совет на Претпри-
јатието за производство на филмови „Вар-
дар-филм" во Скопје — — — — — 809 

336. Решение за разрешување и именување 
членови на Советот за избор на филмови 
на Претпријатието за промет на филмо-
ви „Македонија-филм" во Скопје — — 809 

337. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за унапредување на кул-
турните дејности — — — — — — 810 

338. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за унапредување на изда-
вачката дејност — — — — — — — 810 

339. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за истражувачки работи 
во рударството — — — — — — — 811 

340. Решение за определување бројот на чле-
новите и за именување членови на Со-
ветот на Претпријатието во основање 
Рудници и железарница „Скопје" во Ско-
пје — — — — — — — — — — 8 1 1 

341. Решение за именување на советник во 
Извршниот совет — — — — — — 811 

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

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


