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342. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБРА-

ЗУВАЊЕ ОПШТИНА НА ГРАД СКОПЈЕ 
Се прогласува Законот за образување Општина 

на град Скопје, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Организам 
ционо-политичкиот собор одржана на 25. XII. 1963 
година и на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 26. XII. 1968 година. 

У. бр. 62 
27 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ОПШТИНА НА ГРАД 

СКОПЈЕ 
Член 1 

Општините Идадија, Кале и Кисела Вода се 
спојуваат во една општина под назив Општина на 
град Скопје. 

Подрачјето на Општината на град Скопје го 
сочинува територијата на градот Скопје и населе-
ните места: Ајватовци, Алдинци, Арачиново, Ар-
накија, Бадар, Бањане, Барово, Батинци, Белим-
бегоно, Блаце, Бојане, Бразда, Брезница (Кажанов-
ска), Брест, Брњарци, Бродец, Вујковци, Буковиќ, 
Булачани, Бунарџиу Бучинци, Вражале, Вртекица, 
Глуово, Говрлево, Горно Количани, Горно Коњаре, 
Горно Свиларе, Горно Солње, Горњане, Градманци. 
Градовци, Трачани, Грушино, Грчец, Гумалево, Двор-
це, Дејковец, Дељадровци, Дивле, Добри Дол, До-
брино, Долно Количани, Долно Коњаре, Долно 
Свиларе, Долно Солње, Драчевица, Држилово, Ело-
во, Зелениково, Идризово, Јаболци, Јурумлери, Ка-
дино, Калдирец, Катланово, Кожле, Кондово, Ко-
паница, Крушопек, КучеБнште, Кучково, Ласкарци, 
Летевци, Љубанци, Љубин, Љуботен, Малчиште, 
Марино, Маркова Сушица, Миладиновци, Мирков-
ци, Мојанци, Морани, Мралино, Мршевци, Никиш-
тане, Нова Брезница, Ново Село (Зелениковско), 
Огњанци, Орешани, Орланци, Орман, Осинчани, Па-
гаруша, Пакошево, Палиград, Паничари, Патишка 
Река, Петровец, Побожје, Радишани, Радуша, Ра-
ковици, Рамни Габер, Раовиќ, Раштак, Рашче, 
Тжаничино, Рудник Радуша, Света Петка, Семе-
ниште, Смесница, Сопиште, Средно Коњаре, Ста-
ница Зелениково, Страхојадица, Страчинци, Сту-
деничани, Сушица (Катлановска), Танушевци, Таор, 
Текија, Тисовица, Ќојлија, Умово, Усје, Цветово, 
Црвена Вода, Црешево, Црн Врв, Чај лане, Чифлик 
и Чучер. 

Седиштето на Собранието на град Скопје е во 
Скопје. 

Член 2 
Собранието на град Скопје може да има по-

веќе собори на работните заедници. 
Со Статутот на град Скопје се утврдува бројот 

и делокругот на соборите на работните заедници. 
Член 3 

Собранието на град Скопје ќе почне со работа 
на 31. XII. 1968 година на кој ден престануваат со 
работа собранијата на општините Ид ади ја, Кале и 
Кисела Вода (поранешни општини) и Градското со-
брание на Скопје. 

Член 4 
Собранието на град Скопје, до верификацијата 

на мандатот на одборниците што ќе бидат избрани 
во 1969 година, го сочинуваат одборниците на со-
бранијата на поранешните општини. 

Член 5 
Собранието од претходниот член ќе се кон-

ституира на 31. XII. 1968 година. 
На седницата на која ќе се конституира Собра-

нието, ќе се утврди и привремена организација на 
Собранието и неговите органи и привремена систе-
матизација^ на работните места во органите на упра-
вата, што ќе важат до донесувањето на статутот на 
град Скопје. 

Член 6 
Статутот на град Скопје ќе се донесе најдоцна 

во срок од четири месеци од денот на конституира-
њето на Собранието на град Скопје (член 4). 

Член 7 
Собранието на град Скопје во срокот од прет-

ходниот член ќе донесе прописи за усогласување 
на прописите на собранијата на поранешните оп-, 
штини и на Градското собрание на Скопје. 

До донесувањето на овие прописи остануваат 
во сила и ќе се применуваат на подрачјата за кои 
се донесени прописите на поранешните општини и 
на Градското собрание на Скопје. 

Член 8 
Постојаната систематизација на работните ме-

ста во органите на управата, ќе се утврди во сро-
кот предвиден за донесувањето на Статутот на 
град Скопје. 

Член 9 
Општината на град Скопје го презема управу-

вањето со недвижностите со кои управувале по-
ранешните општини и Градското собрание на Скоп-
је, како и сите права и обврски во врска со тој 
имот. 

Општината на град Скопје ги презема сите 
имотни права и обврски на поранешните општини 
и на Градското собрание на Скопје. 

Член 10 
Приходите и расходите на буџетите на пора-

нешните општини и на град Скопје остварени до 
31. XII. 1Ѕ68 година претставуваат средства на бу-
џетот на Општината на град Скопје. 

Член 11 
Завршните сметки за извршувањето на буџе-

тите на поранешните општини и на град Скопје за 
1968 година, ќе ги донесе Собранието на град 
Скопје. 
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Член 12 
Фондовите на поранешните општини, нивните 

заеднички фондови и фондовите што ги основало 
Градското собрание на Скопје престануваат да по-
стојат на 31. XII. 1968 година. 

Член 13 
Органите на управување на фондовите од став 

1 од претходниот член престануваат со работа на 
31. XII. 1968 година. 

Работниците на фондовите од претходниот став 
ги преземаат и ги распоредуваат привремено соод-
ветните фондови на град Скопје. 

Ако Собранието на град Скопје не образува 
соодветен фонд, работниците на фондот што пре-
станал со работа, привремено остануваат на работа 
во Собранието на град Скопје. 

Во однос на работниците од став 2 и 3 на овој 
член се применуваат одредбите на член 16 став 1 и 
2 од овој закон. 

Член 14 
Собранијата на поранешните општини и Град-

ското собрание на Скопје ќе ги заклучат службе-
ните книги со 31. XII. 1968 година. 

Член 15 
Несвршените предмети на собранијата на пора-

нешните општини и на Градското собрание на 
Скопје ги презема Собранието на град Скопје. 

Архивата на собранијата на поранешните оп-
штини и на Градското собрание на Скопје ја пре-
зема Собранието на град Скопје. 

Член 16 
Работниците во собранијата на поранешните 

општини како и во Градското собрание на Скопје, 
ќе се распоредат, привремено, на работни места спо-
ред систематизацијата што ќе се донесе според 
член 5 од овој закоч. 

Приемот на работниците на работа по посто-
јаната систематизација, што ќе се утврди според 
член 8 од овој закон, ќе се изврши по пат на кон-
курс. 

Член 17 
Со влегувањето во сила на овој закон се уки-

нуваат општините Идадија, Кале и Кисела Вода 
и престануваат да важат точките 11, 13 и 14 од 
член 2 и член 3 од Законот за подрачјата на општи-
ните во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 2/65), Законот за 
Градското собрание на Скопје („Службен весник 
на СРМ" бр. 27/65), како и одредбите од посебните 
закони и други прописи што се однесуваат на 
Градското собрание на Скопје и неговите органи. 

Член 18 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

343. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство но Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ*' 
бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 24 од Статутот на Тех-
нолошко-металуршкиот факултет во Скопје, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕ-
НОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 

НА ТЕХНОЛОШКО -МЕТАЛУРШКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови 
на Советот на Технолошко-металуршкиот факул-
тет во Скопје: 

— инж. МАРИЈА АНДОВА, технолог во Фа-
бриката за цемент „Усје" во Скопје; 

— РИСТО ПОПЕВСКИ, општествен работник во 
ЦК СКМ во Скопје и 

— ЈОВАН ЌИРИЌ, металург во Железарницата 
„Скопје" во Скопје. 

II. За членови на Советот на Технолошко-ме-
талуршкиот факултет во Скопје, се именуваат: 

а) со мандат од две години 
— ЗАРЕ ЛАЗАРЕВСКИ, заменик на републич-

киот јавен обвинител; 
— БЕСИМЕ НУХИ, на работа во Заводот за 

школство при Собранието на општината Те-
тово. 

б) со мандат од една година 
— инж. ЗДРАВКО КОВАЧЕВСКИ, технолог 

во Топилницата за цинк и олово „Злетово" 
— Титов Велес. 

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

Бр. 10-2562/1 
2 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Д-р Ксенте Богоев, е. р. 

344. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65, 29/65, 8/68) и член 12 од Статутот на Вишата 
економска школа во Прилеп, Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН 
И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ВИШАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП 

I. Се утврдува дека му престанува функцијата 
поради истекот на мандатот член на Советот на 
Вишата економска книговодствена школа во При-
леп на 

СТЕВАН ЈАКИМОВСКИ, аналитичар во Ко-
мерцијално-инвестиционата банка во Прилеп. 
II. За членови на Советот на Вишата економска 

школа во Прилеп, се именуваат: 
а) со мандат од две години 
— БАШЕВСКИ ДРАГАН, претседател на Оп-

штинскиот комитет на ССМ во Прилеп и 
— АНДОН МАКРАДУЛИ, директор "на Служ-

бата на општественото книговодство во Би-
тола. 

б) со мандат од една година 
— ДИМИТАР ЧАТЛЕВСКИ, судија на Општин-

скиот суд во Прилеп. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 10-2396/1 
2 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Д-р Ксенте Богоев, е. р. 

345. 
Испитната комисија за полагање на правосуден 

испит, во согласност со републичкиот секретар за 
правосудство — Скопје, врз основа на чл. 9 од За-
конот за правосуден испит („Службен весник на 
СРМ" бр. 21/68), ја утврдува следната 

П Р О Г Р А М А 
НА ИСПИТНАТА МАТЕРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ 

НА ПРАВОСУДЕН ИСПИТ 
I 

Кривично право (материјално и процесно) 
Временско и просторно важење на кривичните 

закони; поим на кривично дело и елементи; општи 
основи кои го исклучуваат постоењето на кривич-
ното дело; подготвителни дејствија и обид на кри-
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вичното дело; место и време на извршување на 
кривичното дело; стек на кривични дела; поделба 
на кривичните дела; кривична одговорност; пре-
сметливост — поим и елементи на непресметливо-
с т ; виност; одговорност за квалификувани (по-
тешки) облици на кривични дела; стварна заблуда; 
состорителство — поим, облици, услови за постоење 
и кривична одговорност на состорителите; казни 
и други кривични санкции, одмерување на казна; 
условна осуда; судска опомена; извршување на 
казни; гаснење на казната и рехабилитација; мер-
ки на безбедност; малолетничка деликвенција; вос-
питни мерки; малолетнички затвор; примена на 
кривични санкции на млади полнолетни лица; при-
мена на кривични санкции на полнолетни лица за 
кривични дела кои ги сториле како малолетници. 

Кривични дела против народот и државата; 
кривични дела против човечноста и меѓународното 
право; кривични дела против животот и телото; 
кривични дела против слободата и правата на гра-
ѓаните; кривични дела против работните односи; 
кривични дела против честа и угледот; кривични 
дела против достоинството на личноста и моралот; 
кривични дела против бракот и семејството; кри-
вични дела против општата сигурност на луѓето 
и имотот; кривични дела против народното стопан-
ство; кривични дела против општествениот и при-
ватниот имот; кривични дела против правосудство-
то; кривични дела против јавниот ред и јавниот 
сообраќај; кривични дела против службената долж-
ност; кривични дела против оружените снаги. 

Основни начела на кривичната постапка; учес-
ници во постапката; дејствија, термини и акти; 
стадиуми на кривичната постапка; претходна по-
стапка; докази и доказна постапка; главен претрес; 
пресуда; видови правни лекови; редовни правни 
лекови; вонредни правни лекови; постапка за из-
режување судска опомена; постапка спрема ма-
лолетници; посебни постапки. 

II 
Граѓанско право (материјално и процесно) 
и семејно право 
Основни поими на граѓанското право — право 

во објективна и субјективна смисла; субјекти на 
правото (физички и правни лица); правни односи; 
правни работи; неважни правни работи; застапни-
ците©; вршење на субјективните права и нивна 
заштита; застареност. 

Поим и видови на стварните права (сопственост, 
службеност и залога); ствари и нивна поделба; соп-
ственост, поим и видови на сопственоста; право на 
користење; начин на стекнување на сопственоста; 
начини на настанок на општествената сопственост; 
земјишни регистри — тапии и земјишни книги; за-
штина на сопственоста; престанок на сопственоста; 
владение (посед, државина); станбена сопственост 
на граѓаните; станарско право; службености; за-
лога. 

Наследно право со институтите регулирани во 
Законот за наследување. 

Облигационо право; поим на облигација, со-
држина, заштита и видови на облигации; млозин-
ство на субјекти во облигацијата — поделена и 
солидарна облигација; извори на облигациите; об-
лигациони договори; еднострани правни работи ка-
ко извор на облигациите; најважни облигациони 
договори; деликти како извор на облигациите; мо-
дификација на облигације; промена на субјектите 
во облигацијата; престанок на облигациите. 

Семејно право; брачно право; посвојување; ста-
рателство; односи помеѓу родителите и децата. 

Граѓанско процесно право; начела на процес-
ната постапка; надлежност и состав на судот; ствар-
на надлежност; месна надлежност; изземање; стран-
ки, застапници и полномошници; подавки; срокови 
и срочишта; записници; одлуки; доставување; тро-
шоци; правна помош; тужба и видови на тужби; 
сопроцесништво; учество на трети лица во постап-
ката; прекин и мирување на постапката; докази; 
обезбедување на докази; подготвување на јавната 

расправа; главна расправа; судско порамнување; 
пресуда и видови на пресуди; решение; редовни 
правни лекови и постапка по истите; одлуки на 
повисокиот суд по редовниот правен лек; жалба 
против решение; вонредни правни лекови; посебни 
постапки; посебни одредби за постапката пред сто-
панските судови. 

Извршна постапка; привремени мерки за обез-
бедување. 

Вонпроцесни постапки; постапка за расправу-
вање на оставината; постапка за прогласување на 
исчезнат за умрен и докажување на смрт; судско 
поништување на исправа (амортизација); заверува-
ње на договори, преписи, ракописи и потписи; рас-
кинување (делба) на имотна заедница; уредување 
на меѓи (граници); заверка на исправи за употреба 
во странство. 

III 
Стопанско право 
Увод — поим, предмет и метод на стопанското 

право, однос спрема други гранки на правото; 
Субјекти на стопанското право; поим и видови 

на стопански организации, претпријатија и дуќани; 
фирма, статут и книги на претпријатието; основање 
и регистрација; средства и расподелба; управување 
со претпријатието; престанок на претпријатија; са-
нација и присилна управа; деловна тајна; застапу-
вање на претпријатието. 

Здружени организации; 
Земјоделски задруги; 
Банкарски организации; кредитна служба; оп-

штествено книговодство; управно-сметководни спо-
рови; девизно работење. 

Стопански комори; 
Договори во стоковниот промет; договор за ку-

попродажба според Општите узанси за промет со 
стоки; договор за посредување; договор за застап-
н и ц и ^ ; договор за комисион; договор за градење; 
останати договори; емство; капара; одустанца; до-
говорна казна, пенали, последици од неисполну-
вање на договори. 

Стечај и присилно порамнување; органи на сте-
чајната постапка; последици од отворање на сте-
чај; пријавување на побарувања; срочиште за утвр-
дување на побарувањата; главна делба; намиру-
вање на поверители; стечај над имотот на имател 
на дуќан и присилно порамнување; 

Особености на парничната постапка пред сто-
панските судови; мандатна постапка пред стопан-
ските судови; 

Меница; 
Чек; 
Стопански престапи. 

IV 
Управно право 
Предмет на управното право; однос на управ-

ното право спрема другите гранки на правото; из-
вори на управното право. 

Државна управа; поим и организација на др-
жавната управа; видови органи на државната уп-
рава; организациони единици и раководење со нив; 
сојузни органи на управата; републички органи на 
управата; органи на управата на општинските со-
бранија; принципи за формирање на органи на 
управата; функциите на органите на управата; са-
моуправување во органите на управата; улогата и 
дејностите на државната управа; класификација 
на актите на управата; надзор над работата на 
управата. 

Општествено управување. 
Општа управна постапка. 
Управни спорови, 
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Прекршочна постапка; основни начела на пре-
кршочната постапка; надлежност; поведување и 
тек на прекршочната постапка; скратена прекр-
шочна постапка; наплата на казната на самото ме-
сто; редовни и вонредни правни средства во пре-
кршочната постапка. 

V 
Трудово право 
Предмет на трудовото право; основни начела 

на трудовите односи; засновување на трудови од-
носи; распоредување на работници на работни ме-
ста; работно време; распоред на работното време 
во работната организација; должина и организа-
ција на одморите на работниците; учество на ра-
ботниците во распределба на средствата за лични 
доходи; одговорност на работниците во работната 
организација, поради повреда на работната долж-
ност и за сторена материјална штета; престанок на 
работата на работниците во работната организаци-
ја; работни книшки; остварување права на работ-
ниците на работа и врз основа на работата; посебни 
одредби од Основниот закон за работните односи; 
казнени одредби од Основниот закон за работните 
односи; правилници на работните организации за 
регулирање на работните односи; хигиенско-тех-
ничка заштита на работата; посебна заштита на 
жените во работата; посебна заштита на младина-
та во работата; посебна заштита на инвалидите во 
работата; права на работниците за време на при-
времена безработност. 

Значење и оптпти принципи на социјалното 
осигурување во СФРЈ; видови на социјалното оси-
гурување; осигурени лица и основни права што ги 
остваруваат осигурениците во секој вид од соци-
јалното осигурување; услови за остварување права 
од социјалното осигурување; пензиски стаж; до-
даток на деца; организација и надлежност на ор-
ганите на социјалното осигурување; процедура за 
остварување на правата од социјалното осигуру-
вање. 

УТ 
Уставен систем и организација 
на правосудството 
Устав од 1963 година, структура, преамбула, 

основни начела — карактер и значење. 
Оттштествено-екочомско уредување. 
Општествено-политички систем. 
Слободи, права и должности на, човекот и гра-

ѓанинот. 
Ошптествено-политички заедници; федерација; 

сојузна скупштина; претседател на републиката; 
политичко-извршни органи на сојузната скупшти-
на; сојузни органи на управата; социјалистички 
републики и нивна организација; автономна по-
краина; општина. 

Изборен систем. 
Правосуден систем; основни уставни начела за 

судовите; Врховен суд на Југославија; јавно обви-
нителство; јавно правобранителство, адвокатура; 

Уставност и законитост; уставни судови; зашти-
та на основните права и слободи. 

Народна одбрана и Југословенска народна ар-
мија. 

Некои прашања во врска со остварувањето на 
уставниот систем; општествено самоуправување и 
социјалистичка демократија; самоуправувањето во 
општината; самоуправување во работните органи-
зации; комуна и сојузна држава; јавно мислење и 
граѓанин; принцип на јавност, одговорност, огра-
ничување на реизборноста. 

. Претседател 
на Испитната комисија, 

Јован Дуковски, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН С^Д ВО СКОПЈЕ 
Пред Окружниот суд во Скопје заведен е спор 

тужбата на тужителката Славка Тодоровић од е. 
Горно Лисиче, против тужениот Раденко Тодоровић 
сега со непознато место на живеење, за развод на 
бракот. 

Се повикува тужениот Раденко Тодоровиќ во 
срок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ" да се јави лично во 
судот или да ја соопшти својата адреса. 

Во колку во 'одредениот срок тужениот не се 
јави ќе му се постави времен старател во смисла 
на член 77 и 78 од ЗИП, кој ќе го застапува во 
спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1409/68. 
(79) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Тртовска Вера од Струга, работничка во Работ-
ната организација „Единство" — Струга, поднесе 
до овој суд тужба за развод на бракот против 
Бабиќ Иван, од Струга, сега во неизвесност и со 
непознато место на живеење. Бидејќи тужениот е 
во неизвесност, се поканува во срок од 30 дена 
по објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. 
Во противен случај ќе му биде одреден застап-
ник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 744/68. (80) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Општинскиот суд во Куманово, објавува дека е 
подигната оставинска постапка по оставината на 
Исуфи Имери Сулиман, од село Ропаљце, умрен 
през 1953 година во село Ропаљце. 

Се поканува синот на покојниот Исуфи Имера 
Сулиман, Исуфи Сулимана Фикрет, кој е со непо-
знато место на живеење, во срок од 1 (една) година 
•ед денот на објавувањето на овој оглас, да се при-
јави како наследник пред овој суд, или да одреди 
полномошник кој ќе го застапува во оваа оставин-
ска постапка. 

Во колку повиканиот не постапи на овој начин 
и во дадениот срок, конкретно оставината ќе се 
расправи врз основа на наследничка изјава, дадена 
од поставениот старател — неговиот брат Нуредин 
Сулимана Исуфи од село Ропаљце, а врз основа на 
податоците со кои судот располага. 

Од Општинскиот суд во Куманово, О. бр. 124/62 
од 17.1Х.1968 година. (78) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 12. IV. 1968 година, страна 345, реден број 2, е 
запишана промената на досегашниот директор на 
Шумско-индустрискиот комбинат „Плачковица" од 
Радовиш, Ристо Коцев Донев. За директор е на-
значен Димитар Нофитов Андреев, кој ќе го прет-
ставува и потпишува комбинатот. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа одлуката бр. 02—50 од 13. Ш. 1968 
година на работничкиот совет на комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 138/68. (1604) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. IV. 1968 година, страна 322, реден број 5, е 
запишано основање на Продавница „Ванила", со 
седиште во Струмица, ул. „Гоце Делчев"бб. 

Продавницата ќе врши: промет на сопствени 
производи и трговски стоки, производи на база на 
шеќер и какао, и деликатесни производи. Продав-
ницата е основана од Занаетчиска услужно прет-
пријатие „Иднина" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Борис Јанков 
Истатов, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претпри ј атието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 01-291/1 од 
26. III. 1968 година на работничкиот совет на прет-
пријатието и решението бр. 07-7597/3 од 6. II. 1988 
година на санитарниот инспектор на Собранието 
на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 135/68. (1605) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. IV. 1938 година, страна 479, реден број 6, е 
запишано основање на Продавница „Младост", со 
седиште во село Босилево, Струмичко. 

Продавницата ќе врши: промет на сопствени 
производи и трговски стоки, производи на база на 
шеќер и какао, деликатесни производи, алкохолни 
и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки и 
кибрит, разни печива, млеко и млечни произ-
води. 

Угостителство: точење на алкохолни и безал-
кохолни пијалоци и исхрана. 

Продавницата е основана од занаетчиското 
услужно претпријатие „Иднина" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Манчо ѓорѓи 
Дед е јеки. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 01-508/1 од 1. VII. 1968 година 
на работничкиот совет на Претпријатието и реше-
нието бр. 07-7597/4 од 14. II. 1967 година на Сани-
тарниот инспектор на Собранието на општината 
Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 136/63. (1606) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 27. VI. 1968 година, страна 307, реден бр. 29, е 
запишано основање на Продавница број 5, со се-
диште во Кочани, ул. „Гоце Делчев"бб. 

Продавницата ќе врши промет на мало на сите 
видови брашна и зрнена храна. 

Продавницата е основана од Земјоделско-про-
изводно прехранбено-преработувачкиот комбинат 
„Искра" од Кочани. 

Раководител на продавницата е Цветан Ва-
си лев Илиев, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на комбинатот. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. '02-770 од 6. V. 
1968 година на работничкиот совет на комбинатот 
и записникот бр. 03-2409/1 од 1. IV. 1968 година на 
Санитарната инспекција на Собранието на општи-
ната Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 262/68. (1543) 

Окружниот стопански суд во Штип об1атгаа 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 27. VI. 1968 година, страна 307, реден бр. 28, е 
запишано основање на Продавница број 6, со се-
диште во Кочани, ул. „Гоце Делчев" бб. 

Продавницата ќе врши промет на мало на си-
те видови месо и сувомесни производи. 

Продавницата е основана од Земјоделско-пре-
хранбено-преработувачкиот комбинат „Искра" од 
Кочани. 

Раководител на продавницата е Димитар Бла-
жев Сандев, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го 'обавуваат овластените лица 
на комбинатот. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 02-770 од 6. V. 1938 година на 
работничкиот совет на комбинатот и записникот бр. 
03-2489/1 од 1. IV. 19С8 година на Санитарната ин-
спекција на Собранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 263/68 (1544) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 9. V. 1963 година, страна 481, реден. бр. 1, е за-
пишано основање на Продавница за мебели „Тре-
ска", со седиште во Струмица, ул. „Пазариште"бб. 

Продавницата ќе врши: продажба на мало на 
сопствените производи на претпријатието и про-
изводите на кооперантите на „Треска" — Скопје, 
продажба на производи на други дрвноиндустри-
ски претпријатија во земјата како дополнение на 
асортиманот на продавницата, електро-разладни 
уреди за домаќинството, радио и телевизиски апа-
рати, лустери, теписи, детски колички, елементи 
за декор на стан, постелина, душеци, јоргани, 
„Тека" душеци, машини за шиење и др. 

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

Раководител на продавницата е Михајло Ви-
танов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претпријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 03-9897 од 26. IV. 1968 година 
на „Треска" — Скопје односно на нејзиниот цен-
трален работнички совет и решението бр. 12-4263/1 
од 29. IV. 1968 година на санитарниот инспектор на 
Собранието на општината — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 187/68. (1569) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 27. VI. 1968 година, страна 307, реден број 27, е 
запишано основање на Продавница бтзој 7, со се-
диште во Кочани, ул. „Гоце Делчев"бб. 

Продавницата ќе врши промет на мало со сргге 
видови месо и сувомесни производи. 

Продавницата е основана од Земјоделско-пре-
работувачкиот комбинат „Искра" од Кочани. 

Раководител на продавницата е Вангел Ку-
мановски, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на комбинатот. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 02-770 од 6. V. 
1968 година на работничкиот совет на комбинатот 
и записникот бр. 03-2489/1 од 1. IV. 1963 година на 
Санитарната инспекција на Собранието на општи-
ната Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 264/68. (1545) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 27. VI. 1968 година, страна 307, реден број 26, 
е запишано основање на Продавница број 8, со 
седиште во Кочани, ул. „Карл Маркс". 

Продавницата ќе врши: промет на мало со 
сите видови земјоделски, прехранбени и колони-
јални стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделско-пре-
работувачкиот комбинат „Искра" од Кочани. 

Раководител на продавницата е Нада Тодо-
рова Серафимова, која не е овластена да ја пот-
пишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овласте-
ните лица на комбинатот. 
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Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 02-770 од 6. V. 1968 година на 
работничкиот совет на комбинатот и записникот 
бр. 03-2489/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната 
инспекција на Собранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 265/68. (1546) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. VI. 1963 година, страна 306, реден број 25, е за-
пишано основање на Продавница број 9, со се-
диште во Кочани, ул. „Лупчо Сантов"бб. 

Продавницата ќе врши промет на мало на 
сите видови прехранбени и колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделско-пре-
работувачкиот комбинат „Искра" од Кочани. 

Раководител на продавницата е Амди Бајра-
мов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
комбинатот. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 02-770 од 6. V. 1968 година на 
работничкиот совет на комбинатот и записникот 
бр. 03-2489/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната 
инспекција на Собранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 256/68. (1547) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18. VI. 1968 година, страна 303, реден број 1, е 
запишано основање на Продавница број 22, со се-
диште во Виница.^ 

Продавницата ќе врши продажба на конфек-
циска производство на индустријата. 

Продавницата е основана од Индустријата на 
текстилна, кожна и крзнарска конфекција „Ид-
нина" од Битола. 

Споредна дејност на продавницата е: продажба 
на куса и плетена стока од туѓо производство, 
како дополнение на асортиманот. 

Раководител на продавницата е Борис Лаза-
ревски, кој не е овластен да ја потпишува жиро-
сметката на истата. Потпишувањето ќе го обаву-
ваат овластените лица на матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 04-956 од 6.У. 
1968 година на работничкиот совет на Индустри-
јата е решението бр. 0851—1046 од 16. IV. 1968 го-
дина на Санитарната инспекција на Собранието на 
општината Виница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 249/63. (1550) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. VI. 1968 година, страна 487, реден број 1, е за-
пишано основање на Продавница за разни инду-
стриски стоки, со седиште во Струмица, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 6. 

Продавницата ќе врши продажба на текстил, 
конфекција и разни индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало со сите видови стоки 
„Ангро—Скопје" од Скопје. 

Раководител на продавницата е Благоја К. 
Пакетов, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 323 од 26. IV. 1968 година на 
работничкиот совет на претпријатието и решение-
то бр. 12-4418/1 од 27. V. 1968 година на Собра-
нието на општината. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 293/68. (1559) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. V. 1968 година, страна 477, реден број 2, е 
запишано проширувањето на предметот на рабо-
тењето на Тракторското услужно ^ претпријатие 
„Ацо Караманов" од Радовиш, кое ќе ги обавува 
и следните дејности: откуп и продажба на земјо-
делски производи, сточарски, огревни дрва и гра-
дежни материјали за територијата на општината 
Радовиш, како и во СРМ. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа одлуката бр. 3 од 20. V. 1968 
година на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 300/68. (1558) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 20. V. 1968 година, страна 446, реден број 19, 
е запишано основањето на Стоковна куќа, со се-
диште во Струмица, по пат на соединување на 
досегашните продавници на Трговското претпри-
јатие на големо и мало увоз-извоз „Народен ма-
газин" од Струмица. 

Стоковната куќа ќе врши продажба на сите 
универзални трговски стоки. 

Стоковната куќа е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало увоз-изв*оз „Народен 
магазин" од Струмица. 

Раководител на стоковната куќа е Александар 
Ванчов Шаламанов, кој не е овластен да ја пот-
пишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овласте-
ните лица на матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 02-724/1 од 18. V. 1968 година 
на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 243/68. (1567) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. V .1968 година, страна 485, реден број 1, е за-
пишано основањето на Производно-варџиското тр-
говско претпријатие „Извор", со седиште во село 
Горни Липовик, Струмичко. 

Претпријатието ќе врши: производство на вар, 
производство и откуп на огревно дрво, разни ус-
луги на земјоделци и претпријатија. 

За в. д. директор на претпријатието е наиме-
нуван Мицо Пенчов Стојанов, кој е овластен да 
го претставува и потпишува претпријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката од 20. V. 1968 година на советот 
на работната заедница и одлуката на основач-
кото собрание, кое го сочинуваат: Мицо Пенчов 
Стојанов, Левис Накев Трајков, Трајан Јованов 
Павлов, Бошко Спасов Божинов, Трајчо Мирков 
Јованов, Крсто Јованов Павлов, Спасо Димов Пан-
дев, Мирко Атанасов Ѓорѓиев, Драги Васил ев Трај-
ков, Јован Спасов Јанев, Горѓи Димитров Ѓорѓиев, 
Трајчо Илиев Јованов, Спасо Петрев Ангелов, Љуп-
чо Тушев Костадинов, Борис Илов Јованов, Пе-
труш Киров Милчов, Стојан Ристов Стојанов, Мла-
ден Пандев Велков и Стојан Борисов Димов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 283/68. (1568) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18. III. 1968 година, страна 237, реден број 3 е 
запишано: Колонијалната продавница број 14 на 
Трговското претпријатие на големо и мало „Ид-
нина" од Струмица, ја промени досегашната ули-
ца и натаму продолжува со својата работа на ул. 
„Охридска"бб. 

Се запиша и промената ца досегашниот рако-
водител на продавницата Горѓи Ѓорѓиев. За рат 
ководител е назначен Абди Исмахилов. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа барањето бр. 04-213 од 5. III .1968 година на 
директорот на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 105/68. (1607) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 17. IV. 1968 година, страна 476, реден број 1, е 
запишано основање на продавница, со седиште 
во Струмица. 

Продавницата ќе врши: продажба на произ-
води од пластични материи и гума, како и про-
изводи од конфекција, галантерија, чевли и амба-
лажа, сопственост на комбинатот. 

Продавницата е основана од Комбинатот „Југо-
пластика" од Сплит. 

Раководител на продавницата е Борис Јанчев-
ски, кој е овластен да ја претставува и потпишува. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 67/4 од 21. II. 
1967 година на централниот работнички совет на 
Комбинатот „Југопластика" од Сплит и решение-
то бр. 12—21/37 -од 19. II 1968 година на санитар-
ниот инспектор на Собранието на општината Стру-
мица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 137/68. (1608) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. IV. 1968 година, страна 426, реден број 13, 
е запишано основање на Продавница број 6 ,со 
седиште во село Босилево, Струмичко. 

Продавницата ќе врши: продажба на сите ви-
дови алкохолни и безалкохолни пијалоци, цигари, 
кибрит, кисела вода, оцет, месни и рибни кон-
зерви и други бакалски стоки. 

Продавницата е основана од Производното 
трговско и угостителско претпријатие „Грозд" од 
Струмица. 

Раководител на продавницата е Атанас Колев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на прет-
пријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката од 24. II. 1968 година на работ-
ничкиот совет на претпријатието и решението бр. 
12-2575 од 25. III. 1968 година на Собранието на 
општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 157/63. (1613) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. IV. 1968 година, страна 418, реден број 20, 
е запишано основање на Колонијална продавница, 
со седиште во село Смоларе, Струмичко. 

Продавницата ќе врши продажба на прехран-
бени артикли, предмети за куќни потреби и ме-
шани индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо за промет со индустриски 
стоки „Задругар" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Илија Горгев 
Јанков, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 02-5055/1 од 22. XII. 1967 година 
на работничкиот совет на претпријатието и ре-
шението бр. 12-23/152 од 9. IV. 1968 година на са-
нитарниот инспектор на Собранието на општината 
Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 171/68. (1614) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 5. III. 1968 година, страна 97, реден број 7, е 
запишано основање на Претставништво, со се-
диште во Струмица, ул. „Благој Мучето" бр. 1. 
Претставништвото ќе врши трговија на големо и 
мало, откуп и продажба на земјоделски, сточни 
и семенски стоки, на сите репродукциони стоки, 
на сите градежни стоки, набавка и продажба на 
товарни, патнички коли, земјоделски машини и 
сите други приклучни машини и посредување. 

Претставништвото е основано од Земјоделската 
задруга „Дрен" од село Мокрино, Струмичко. 

Раководител на претставништвото е Панчо 
Тимов Орцев, кој не е овластен да го потпи-
шува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените 
лица на задругата. 

Впишувањето на претставништвото е изврше-
но во регистарот врз основа одлуката бр. 01-34 од 
1. III. 1968 година на задружниот совет на задру-
гата и решението бр. 12-3561 од 4. III. 1968 го-
дина на санитарниот инспектор на Собранието на 
општината — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 94/68. (1616) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 27. III. 1968 година, страна 471, реден број 1, е 
запишано основање на Трговски дуќан, со седи-
ште во Струмица, ул. „Санде Месев" бр. 2. 

Трговскиот дуќан ќе врши продажба на чевли, 
прибор за чевли, чорапи и гумени производи. 

Трговскиот дуќан е основан од Индустријата за 
чевли и гумени производи „Газела" од Скопје. 

Раководител на дуќанот е Панчо Спасов Ни-
колов, кој не е овластен да го потпишува. Пот-
пишувањето ќе во обавуваат овластените лица на 
Индустријата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа решението бр. 01-9400 од 16. VIII. 1967 год. 
на индустријата и решението бр. 12-3597 од 14.111. 
1968 година на санитарниот инспектор на Собра-
нието на општината — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 120/68. (1619) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 7. III. 1968 година, страна 410, реден број 3, е 
запишано основање на Продавница, со седиште 
во Струмица, ул. „Маршал Тито" бр. 41. 

Продавницата ќе врши: продажба на електро-
уреди во домаќинството, звучни апарати, водоводни, 
санитарни и канализациони материјали, сите ви-
дови железарски материјали, столарски матери-
јали и алати, бои, лакови и др., сите видови 
автоделови, емајлирани садови, профил ни желе-
за, обоени метали, градежни материјали, цемент 
и други материјали за репродукција и широка по-
трошувачка. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
монтажа и промет „Монтер" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Васил Тер-
зиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претпри ј атието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 01-25/68 од 
20.1.1968 година на работничкиот совет на прет-
пријатието и решението бр. 12-21/24 од 31.1.1963 
година на санитарниот инспектор на Собранието 
на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 88/68. (1620) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. IV. 1968 година, страна 453, реден број 2, 
е запишано проширување на дејноста на Прет-
пријатието за транспорт и шпедиција „Југопревоз" 
од Струмица, со тоа што покрај регистрираните 
дејности ќе обавува и промет со сите видови зем-
јоделски производи, градежни материјали и огрев-
ни дрва, со резервни делови и авгсгуми за сите 
видови моторни возила и земјоделски машини. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа одлуката бр. 60 од 24. IV. 1968 
година на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 186/68. (1635) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24. IV. 1968 година, страна 330, реден број 1, е 
запитано основање на Пр-равница, со седиште 
во Штип, ул. „Ванчо Прке"бб. 

Продавницата ќе врши продажба на готови 
конфекциски производи и трикотажа. 

Продавницата е основана од Модната конфек-
ција „Ѓуро Салај" од Лесковац. 

Раководител на продавницата е Трајко Зафи-
ров, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот вуз основа одлуката од 26. X. 1967 го-
дина на работничкиот совет на Модната конфек-
ција „Ѓуро Салај" од Лесковац и решението бр. 
08-1047 од 4. III. 1958 година на Одделението за 
урбанизам и комунално-станбени прашања на Со-
бранието на општината — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 133/63. (1643) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 25.1П. 1Р*8 година, страна 327, реден број 1 е 
запишано основање на Единица за обавување на 
трговска дејност, со седиште во Штип, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 63. 

Погонската единица ќе обавува пласман на го-
тови стоки директно преку сопствените продав-
ници, индиректно по пат на конпензација со дру-
ги производни организации што имаат сопствени 
продавници, како и компензација со трговски куќи. 

Погонската единица е основана од Фабриката 
за лесна модна конфекција „Македонка" од Штип 
и е со своја самостојна пресметка. 

Директор на погонската единица е Крсто 
Нуишов, а шеф на сметководството Трајче Цолев. 

Покрај директорот и шефот на сметководство-
то, погонската единица ќе ја потпишуваат и Ми-
хајло Нетков и Верица Динушева. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 17/РС од 4. III. 1968 година на 
работничкиот совет на Конфекцијата „Македонка" 
од Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 124/68. (1645) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. III. 1968 година, страна 321, реден број 1, е 
запишано основање на Трговско претпријатие на 
големо и мало „Универзал", со седиште во Штип. 

Претпријатието ќе обавува трговија на големо 
и мало со: промет во сопствени продавници, прет-
ставништва и во кооперација со селскостопански 
производители и други работни организации, про-
мет со селскостопански производители во поледел-
ството, овоштарството и лозарството, со месо и 
месни производи, со приплодни материјали во сто-
чарство, гоЕедарство, овчарство, свињарство, жи-
винарство и пчеларство, на селскостопански про-
изводи, откуп и промет на лековити растенија, 
шумски плодови и други шумски асортимани, снаб-
дување на селскостопанските производители со 
средства за производство и 

промет со трговска стока на големо и мало 
од следните трговски бранжи: текстил, куса и 
плетена стока и конфекција, галантериска и ба-
зарска стока и играчки; крзнена стока; јажарска 
стока; конопни и јутени производи; чевли; ко-
жа, седларска и ременарска стока и прибор; про-
изводи од гума, каучук и пластични материи; же-
лезарска и метална стока, велосипеди, машини за 
шиење и прибор; автомобили (лесни и тешки), 
приколки и резерви делови;' музички инструменти, 
радиоапарати, телевизори и прибор; пчеларски 
материјал и прибор; прибор за овоштарство и ло-
зарство; електротехнички материјал; часовници и 
изработки од племенити метали; бои, лакови, хе-

микалии и прибор; градежен материјал; огревно 
дрво, ќумур, гориво, мазиво; санитарни и инста-
лациони материјали; стакло, порцелан и керами-
чка стока; добиток и добиточна храна; месо и 
месни производи и преработка; житарици и мел-
нички преработки; семенска стока и посадочен 
материјал; прехранбени артикли за домашни по-
треби; деликатесни производи, производи врз ос-
нова на шеќер и какао; зеленчук и преработка; 
млеко и млечни производи; риба; алкохолни и 
безалкохолни пијалоци; тутунски преработки, ки-
брит и прибор; сурова кожа, волна и крзно; жи-
вотински отпадоци и влакно; индустриски рас-
тенија; разни лекови и опрема; лековити расте-
нија, живина, јајца и дивеч и мешана индустри-
ска стока. 

За директор на претпријатието е именуван Ми-
ланчо Димов ѓорѓиев. 

Впишувањето на претпријатието е извршело 
во регистарот врз основа решението бр. 01-1154/1 
од 7. ТИ. 1968 година на Собранието на општината 
— ПТтип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Лч. 
бр. 113/68. (1650) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските сргатг^зтг^ли, 
на 6. III. 1918 година, страна 318, леден број 1, е 
запишано следното: Досегашната Фабрика за лесна 
модна конфекција при ЗПТ» „Македонка" —• 
Штип, која функционираше како погоч-фаб^ччка 
единица РО состав на ЗПТ „Македонка" — Штип, 
со поделбата станува самостојна работна органи-
зација и ќе го носи следниот назив: Фабрика за 
лесна модна конфекпија „Македонка", со седи-
ште во Штип, ул. „Железничка"бб и „Маршал 
Тито" 63. 

Основна депност на претпријатието е: произ-
водство на конфекција за машка, женска, дет-
ска, лесна и тешка конфекција; набавка во зем-
јата и странство на репродукциони материјали 
(основни, помошни и др.), утензилии, резервни де-
лови и опрема за сопствени потреби и за потре-
бите на кооперантите; продажба и малопродажба 
во земјата и странство на производи и услуги од 
сопствениот предмет на делување и од предме-
тот на делувањето на кооперантите: научноистра-
жувачка и студиско-аналитччка работа од доме-
нетот на предметот на работењето за сопствени 
потреби и за потребите на кооперантите; стручно 
образование на работниците за сопствени работи 
како и за потребите на кооперантите и други за-
интересирани организации; обавување на други 
основни функции што ги вршат стручните служ-
би во претпријатието. 

Помошна дејност на претпријатието е: вршење 
на услуги (кроење, шиење, пеглање, аџустирање 
и ел.), електричарски, швајсерски, механичарски 
и други услуги за одржување на сопствена опре-
ма и опремата на трети лица; производство и 
пренос на технолошка и грејна пареа. 

Споредна дејност е: производство и опрема, 
делови за опрема, резервни делови и утензилии 
за постојаниот машински парк за сопствени по-
треби и потреби на трети лица; изведување на 
инвестициони работи и проширување на постоја-
ните капацитети; производство на амбалажа за 
сопствени потреби и потреби на трети лица; тех-
ничко-конструкторски и проектански работи за 
изведување на инвестициони работи за проширу-
вање на капацитетите, производство на опрема, 
делови за опрема, резервни делови и утензилии 
за сопствени потреби како и за потребите на трети 
лица. 

Неиндустриска дејност: организација и обаву-
вање на општествена исхрана и други дејности на 
општествениот стандард за потребите на членовите 
на работната заедница; организација и спрове-
дување на здравствената заштита на членовите и 
нивните потесни семејства; превоз на членовите 
на работната заедница на работа, превоз на пее-
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динци и групи за службени и останати цели во 
земјата и странство, како и превоз на трети лица 
со средствата на патниот сообраќај; превоз на 
суровини и готови производи со средствата на 
патниот сообраќа! за сопствени потреби и потре-
бите на кооперантите и трети лица; издавачко-
новинска и пропагандна дејност во врска со пред-
метот на работењето, информирање на јавноста 
и посебно на членовите на работната заедница. 

В. д. директор на претпријатието е Михајло 
Славко Нетков. 

Овластени лица за потпишување на жиро-
сметката на претпријатието се: Михајло Славко 
Нетков, Петар Добие Санев, Крсте Димитар Нуш-
ков, Вера Благој Динушева, Трајко Стојан Џолев 
и Ристо Спиро Бочваров. 

Впишувањето на Фабриката за лесна модна 
конфекција „Македонка" од Штип е извршено во 
регистарот ВРЗ основа одлуката бр. 77-90/ЦРС-67 
година на работничкиот совет на ЗПТ „Македонка" 
— Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, <*>и. 
бр. 50/68. (1651) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24. IV. 1968 година, страна 274, реден број 24 е 
запишана промената на фирмата на Претприја-
тието за производство и промет на големо и мало 
„Европа" од Штип, кое натаму ќе го носи след-
ниот назив: Индустрија за шеќерни производи 
„Европа" — Штип. 

Промената на фирмата е извршеча во регис-
тарот врз основа одлуката бр. 01-116/1 од 22. IV. 
1968 година на работничкиот совет на претпри-
јатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 181/68. (1652) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
де^а во регистарот на стопанските организации, на 
28. III. 1968 година, страна 308, реден број 3 е за-
пишана промената на досегашниот в. д. директор 
на Заводот за осигурување на имоти и л^ца 
„Македонија" — Филијала од Штип, Ружа Ма-
леш. За директор е назначен Благоја Тулиев. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1162/2 од 30. XII. 1967 година 
на советот на работната заедница на Заводот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, с&ч. 
бр. 22/68. (1653) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 27. III. 1968 година, страна 286, реден број 7 е 
запишано: Занаетчиско-услужниот центар „Нов 
живот" од Штип, со исклучок на дејностите: хе-
миско чистење и обавување на фризерско-бербер-
ски работи, се присоединува кон Трговското прет-
пријатие за промет со огревни и градежни мате-
ријали на големо и мало „Чатал" од Штип. 

Присоединувањето на Занаетчиско-услужниот 
центар „Нов живот" од Штип кон Трговското прет-
пријатие за промет со огревни и градежни мате-
ријали на големо и мало „Чатал" од Штип, е за-
пишано во регистарот врз основа одлуката бр. 
12/а од 12. III. 1968 година на работничкиот совет 
на истиот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 123/68. (1655) 

Симнувањето на присилната управа на Зана-
етчиско-услужниот центар „Нов живот" од Штип, 
е запишано во регистарот врз основа решението 
бр. 01-822/1 од 15. И. 1968 година на Собранието на 
општината Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 115/68. (1657) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 17. IV. 1968 година, страна 67, реден број 14, е 
запишан престанокот на Земјоделската задруга „1 
мај" од село Долни Балван, Штипско, бидејќи се 
присоединува кон Земјоделско-индустрискиот ком-
бинат „Црвена ѕвезда" од Штип. 

Присоединување^ на Земјоделската задруга 
„1 мај" од село Долни Балван, Штипско, кон Зем-
јоделско-индустрискиот комбинат „Црвена ѕвезда" 
од Штип, е запишано во регистарот врз основа 
одлуката бр. 245 од 1. IV. 1968 година на задруж-
ниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 141/68. (1653) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24. IV. 1968 година, страна 303, реден број 21, е 
запишано присоединувањето на Земјоделската за-
друга „1 мај" од село Долни Балван, Штипско, 
кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена 
ѕвезда" — Штип. 

Присоединувањето на Земјоделската задруга 
„1 мај" од село Долни Балван, Штипско, кон 
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена 
ѕвезда" од Штип, е запишано во регистарот врз 
основа одлуката бр. 493 од 3. IV. 1968 година на 
работничкиот совет на Комбинатот „Црвена ѕвез-
да" од Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 142/68. (1659) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. III. 1968 година, страна 286, реден број 6 е за-
пишано симнувањето на присилната управа на 
Занаетчиско-услужниот центар „Нов живот" од 
Штип, кое е извршено на 1. III. 1968 година. 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 7. III. 1968 година, страна 14, реден број 3, е 
запишано преостанувањето на Продавницата на 
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена ѕвез-
да" од Штип, на Лебарското занаетчиско претпри-
јатие „Жито-леб" од Штип. 

Продавницата ќе врши производство и про-
дажба на леб и бели печива и продажба на браш-
но и сточна храна и продажба на квасец. 

Раководител на продавницата е Штерјо Димов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на прет-
пријатието. 

Преостанувањето на продавницата е извршено 
во регистарот врз основа одлуката бр. 27 од 29. 
XII. 1968 година на работничкиот совет на Лебар-
ското занаетчиско претпријатие „Жито-леб" од 
Штип и одлуката број 418/3 од 19.11.1968 година 
на генералниот работнички совет на ЗИК „Црвена 
ѕвезда" од Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
• бр. 75/63. (1660) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 7. III. 1968 година, страна 14, реден број 4, е 
запишано преотстапувањето на Продавницата на 
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена ѕвез-
да" од Штип, на Лебарското-занаетчиско претпри-
јатие „Жито-леб" од Штип. 

Продавницата ќе врши: производство и про-
дажба на леб и бели печива и продажба на бра-
шно и сточна храна, со продажба на квасец. 

Раководител на продавницата е Ванчо Шалев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавува директорот на претпријатието. 

Преотстапувањето на продавницата е изврше-
но во регистарот врз основа одлуката бр. 27 од 
29. XII. 1968 година на работничкиот совет на 
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„Жито-леб" од Штип и одлуката бр. 418/3 од 19. II. 
1968 година на генералниот работнички совет на 
ЗИК „Црвена ѕвезда" од Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 76/68. (1661) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. V. 1968 година, рег. бр. 114/55, книга III, е за-
питано под фирма: Продавница број 12 во Охрид, 
на ул. „Јане Сандански", на Трговското претпри-
јатие „Витамин" од Охрид. Предмет на работе-
њето на продавницата е промет со земјоделски 
производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
јужно овошје и јајца. 

Раководител на п^'одавнг^Ц1та е Назми Сулзјм-ш. 
Продавницата е основана од Трговското прет-

пријатие „Витамин" од Охрид, со одлука бр. 133 
од 23. IV. 1938 година на работната заедница и 
решението бр. 07-уп-573ЛШ од 29. IV. 1968 година 
од Одделението за надзор и контрола — Пазарна 
потпишува и претпријатието-основач. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го 
потпишува и претпријатието основач. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 171/63. (1672) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. VI. 1968 година, рег. бр. 22/68, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, на ул. 
„Јане Сандански" бр. 8, на Комбинатот „Југоплас-
тика" од Сплит. Предмет на работењето на про-
давницата е: промет со конфекција, галантерија, 
сите видови на чевли, амбалажа од природна и 
вештачка материја и производи од кожна галан-
терија. 

Раководител на продавницата е Борислав Бла-
жевски. 

Продавницата е основана од Комбинатот „Ју-
гопластика" од Сплит, со одлука бр. 67/5-1967 од 
21. II. 1967 година на работничкиот совет и реше-
ние-уверение бр. 07-65/81 од 18. IV. 1968 година на 
санитарниот инспектор на Собранието на општи-
ната Прилеп. 

Потпишувањето ќе го врши Борислав Блажев-
ски, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 268/68. (1674) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24. VI.1968 година, рег. бр. 32/66, книга I, е за-
пишана под фирма: Комерцијална продавница во 
Прилеп, ул. „9-ти септември" бр. 20, на Трговското 
претпријатие „Отпадпромет" од Прилеп. Предмет 
на работењето на продавницата е промет со отпад-
ни материјали, фелерични стоки и комисионо 
делување. 

Раководител на продавницата е Белкоски 
Војне. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Отпадпромет" од Прилеп, со одлука бр. 
6/3 од 4. V. 1968 година на работничкиот совет и 
уверението -ед пазарниот и санитарниот инспектор 
на Собранието на општината Прилеп. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што 
го потпишува и претпријатието — основач. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 277/63. (1675) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 12. VI. 1968 година рег. бр. 3/53, книга П, е за-
пишана под фирма: Продавница во Прилеп на ул. 
„Скопска" број 1, на Работната организација „Жи-
то-Македонија" — прехранбен комбинат — Скопје, 
Филијала — Прилеп. Предмет на работењето на 
продавницата е промет со мелнички производи од 
житарици (брашно и сточна храна, од индустриско 
потекло). 

Раководител на продавницата е Христоски 
Миле. 

Продавницата е основана од „Жито Македо-
нија" — прехранбен комбинат од Скопје — Фи-
лијала во Прилеп, со одлука од 28. VIII. 1987 го-
дина на работничкиот совет и уверението од па-
зарниот и санитарниот инспектор на Собранието 
на општината Прилеп. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што 
ја потпишува и филијалата во Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 226/68. (1676) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. VI. 1938 година, рег. бр. 1/65, книга И, е запи-
шана под фирма: Продавница во Ресен, ул. „Мите 
Богоески" на Земјоделскиот комбинат „Пречанско 
јаболко" од Ресен. Предмет на работењето на про-
давницата е промет со земјоделски и прехранбени 
стоки. 

Раководител на продавницата е Васе Божи-
новски. 

Продавницата е основана од Земјоделскиот 
комбинат „Преспанско јаболко" од Ресен, со од-
лука од работничкиот совет од 6. IV. 1968 година и 
решението бр. 04-5010/1 од 4. IV. 1С38 година на 
Одделението за стопанство на Собранието на оп-
штината Ресен. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што 
го потпишува и комбинатот — основач. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 152/68. (1678) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. VI. 1968 година, рег. бр 22/61, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница во село Радолишта, 
на оемјоделско-прехранбзниот комбинат „Струшко 
Поле" од Струга. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба, на мало, на животни на-
мирници и предмети за домашни потреби, жита и 
мелнички преработки, овошје, зеленчук и прера-
ботки од останати земјоделски производи, средства 
за чистење и козметички препарати и мириси. 

Раководител на продавницата е Шемо Авди 
Даут. # 

Продавницата е основана од Земјоделско-пре-
хранбениот комбинат „Струшко Поле" од Струга, 
со одлука бр. 02-125 од 20. I. 19о8 година на ра-
ботничкиот совет и решението бр. 03-1718/25 од 
27. Ш. 1968 година на Собранието на -општината 
Струга — Одделение за испекциски работи. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што 
го потпишува и комбинатот. 

Сд Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 142/68. (1679> 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 20. VI. 1968 година, рег. бр. 22/61, книга П, е 
запишана под фирма: Продавница во село Вен-
чани, на Земјоделско-прехранбениот комбинат 
„Струшко Поле" од Струга. Предмет на работењето 
на продавницата е. продажба на мало на сите 
видови земјоделски производи и производи на пре-
хранбената индустрија (освен сувомесни и месни 
производи), животни намирници и предмети за до-
машни потреби, жита и мелнички производи, сред-
ства за перење и козметички препарати и мириси. 

Раководител на продавницата е Пороски Тома. 
Продавницата е основана од Земјоделско-пре-

хранбениот комбинат „Струшко Поле" од Струга, со 
одлука бр. 02-125 од 20. I. 1968 година на работ-
ничкиот совет и решението бр. 08-3535 од 4. VI. 
1С68 година на Одделението за инспекциски работи 
на Собранието на општината Струга. 
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Потпишувањето ќе го врши истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 272/68. (1680) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. VI. 1968 година, рег. бр. 162/55, книга I, е 
запишано следното: Се менува фирмата на Про-
давницата број 10 во Битола на Творница туљака, 
шешира и берета „Бегеј" со погонот „Уча" — Зре-
њанин и гласи: Творница туљака, шешира и бе-
рета „Бегеј" — Продавница број 10, ул. „Маршал 
Тито" бр. 34 — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 227/68. (1681) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. VI. 1968 година, рег. бр. 155/55, книга I, е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Продав-
ницата за чевли и гуми „Борово" од Битола, на 
Југословенскиот комбинат за гуми и чевли „Бо-
рово" од Борово и гласи: Стовариште во Битола, 
на Југословенскиот комбинат за гуми и чевли 
„Борово" од Борово. 

Дејноста на Стовариштето во Битола гласи: 
промет со сопствени производи, производи од други 
производители како дополнение на асортиманот, ав-
тогуми и техничка стока, на големо и мало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 281/68. (1683) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18 VI. 1968 година, рег. бр. 57/55, книга Ш, е 
запишано следното: Текстилната конфекција „8 
Март" од Охрид, престана со својата работа и се 
брише од регистарот на стопанските организации, 
кој го води овој суд, поради присоединување кон 
Индустријата за чадори „Зора" од Охрид. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 02-280 од 6. IV. 191,8 година на работничкиот 
совет на Текстилната конфекција „8 Март" од Ох-
рид и одлуката бр. 01-761 -од 6. IV. 1968 година 
на работничкиот совет на Индустријата за чадори 
„Зора" од Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 219/68. (1707) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организацли, на 
10. VI. 1968 година, рег. бр. 27/55, книга I, е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Земјо-
делската задруга „Нов живот" — село Буково уште 
со: вршење на услуги со тракторите на своите ко-
операнти и задругари. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 44 од 3. IV. 19С8 година на работната заедница 
на Земјоделската задруга „Нов живот" од село 
Буково и потврдата бр. 03-3421/1 од 10 V. 1968 
година на Одделението за стопанство и планирање 
на Собранието на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 231/68. (1685) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека ово регистарот на стопанските организации, 
на 8. V. 1958 година, рег. бр. 114/55, книга Ш, е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Тр-
говското претпријатие на големо и мало „Вита-
мин" од Охрид, уште со: промет со маснотии, ше-
ќер, брашно и тестени производи. 

Оваа промена е извршена врз основа одлу-
ката бр 53/1 од 23. IV. 1968 година на работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Витамин" 
од Охрид и решението бр. 07-уп. 259^11 од 8. V. 
1968 година на Одделението за надзор и контрола 
— Пазарна инспекција на Собранието на општи-
ната Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 1X4/68. (1689) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24. VI. 1968 година, рег бр. 232/55, книга I, 
е запишано следното: Се менува фирмата на Про-
давницата во Битола, на Новинско-издавачкото 
претпријатие „Народна задруга" од Скопје и гласи: 
Книжарница — продавница број 2 во Битола, на 
Новинско-издавачката куќа за село „Наша книга" 
од Скопје. 

Се проширува дејноста на Книжарницата — 
продавница број 2 во Битола, уште со тоа што ќе 
врши промет на книжарски стоки и други стоки, 
како во прометот на мало и во прометот на го-
лемо. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 101 од 12. Ш. 1968 година на работничкиот со-
вет на НИК „Наша книга" од Скопје и решението 
бр. 08-33/142/3751/1 од 18. VI. 1968 година на Па-
зарната инспекција на Собранието на општината 
Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 146/68. (1684) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 28. VI. 1968 година, рег. бр. 114/55, книга П1, 
е запишано следното: Се проширува дејноста на 
Продавницата број 5 во Охрид на Трговското прет-
пријатие „Витамин" од Охрид, уште со: промет 
на шеќер, брашно, сол, тестенини и маснотии во 
оригинално пакување. 

Оваа промена е извршена врз основа одлу-
ката бр. 144 од 23. IV. 1963 година на работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Витамин" 
од Охрид и решението на Одделението за надзор 
и контрола на Собранието на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр, 2С1/68. <169п> 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 28. VI. 1968 година, рег. бр. 114/55, книга Ш, е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата бр. 10 во село Пештани, на Трговското 
претпријатие „Витамин" од Охрид, уште со: про-
мет со шеќер, брашно, сол, тестенини и маснотии 
во оригинално пакување. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 144 од 23. IV. 1968 година на работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Витамин" од Ох-
рид и решението на Одделението за надзор и кон-
трола на Собранието на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 292/68. <1691> 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 28. VI. 19С8 година, рег. бр. 114/55, книга Ш, е 
запишано следното: Се проширува дејноста на 
Продавницата број 11 во Охрид, на Трговското 
претпријатие „Витамин" од Охрид, уште со: промет 
со шеќер, брашно, сол, тестенини и маснотии во 
оригинално пакување. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 144 од 23. IV. 1968 година на работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Витамин" од Ох-
рид и решението на Одделението за надзор и кон-
трола на Собранието на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 203/68. (1692) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. VI. 1968 година, рег. бр 114/55, книга Ш, е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата број 9 во Охрид, на Трговското прет-
пријатие „Витамин" од Охрид, уште со: промет 
со шеќер, брашно, сол, тестенини и маснотии во 
оригинално пакување. 
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Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 144 од 23. IV. 1968 година на работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Витамин" од Ох-
рид и решението на Одделението за надзор и кон-
трола на Собранието на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 294/68. (1693) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. VI. 1968 година, рег. бр. 114/55, книга Ш, е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата број 4 во Охрид, на Трговското прет-
пријатие „Витамин" од Охрид, уште со: промет 
со шеќер, брашно, сол, тестенини и маснотии во 
оригинално пакување. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
број 144 од 23. IV. 1968 година на работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Витамин" од 
Охрид и решението на Одделението за надзор и 
контрола на Собранието на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 295/68. (1694) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. VI. 1968 година, рег. бр. 114/55, книга Ш, е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата број 3 во Охрид, на Трговското прет-
пријатие „Витамин" од Охрид, уште со: промет 
со шеќер, брашно, сол, тестенини и маснотии во 
оригинално пакување. 

Оваа промена е извршена врз обнова одлуката 
бр. 144 од 23. IV. 1968 година на работничкиот со-
вет на ТРГОВСКОТО претпријатие „Витамин" од Ох-
рид и решението на Одделението за надзор и кон-
трола на Собранието на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 296/68. (1695) 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 03-219 од 6. V. 1968 година на работничкиот 
совет на Земјоделскиот комбинат „Пречанско ја-
болко" од Ресен и решението бр. 04-5010/1 од 4. 
IV. 1988 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр, 174/68. (1702) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. VI. 1968 година, рег. бр. 114/55, книга Ш, е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата број 12 во Охрид, на Трговското прет-
пријатие „Витамин" од Охрид, уште со: промет 
со шеќер, брашно, сол, тестенини и маснотии во 
оригинално пакување. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 144 'од 23. IV. 1968 година на работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Витамин" од Ох-
рид и решението на Одделението за надзор и кон-
трола на Собранието на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 297/68. (1696) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. VI. 1968 година, рег. бр. 5/59, книга П, е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Прет-
пријатието за производство на готова облека и 
шивачки услуги „Солидност" од Прилеп уште со: 
продажба на текстил, текстилни производи, галан-
териска и базарна стока. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 1771/1 од 25. V. 1968 година на работничкиот 
совет на Претпријатието „Солидност" од Прилеп 
и уверението бр. 07-63/246 од 10. VI. 1968 година 
на Пазарната инспекција на Собранието на оп-
штината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 262768. (1698) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. VI. 1968 година, рег. бр. 9/65, книга П, е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Вод-
ната заедница „Пречанско Езеро" од Ресен, уште 
со: експлоатација — искористување на песок ед 
брегот на Преспанското Езеро и реките во под-
рачјето на општината Ресен. 

Оваа промена е извршена врз основа одлу-
ката бр. 422 од 17. VI. 1968 година на работната 
заедница на Водната заедница „Пречанско Езеро" 
од Ресен и решението бр. 04-6387 од 24 VI. 1968 

' година на Одделението за стопанство на Собра-
нието на општината Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 282/68. (1703) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. VI. 1968 година, рег. бр. 48/53, книга I, е запи-
шано следното: Земјоделската задруга „Илинден" 
од е. Гавато престана со својата работа и се бри-
ше од регистарот на стопанските организации, кој 
го води овој суд, поради присоединување кон Зем-
јоделско-овоштарското стопанство „Овоштар" — 
Превалец — Кажани. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. С8 од 6. V. 1968 година на работната заедница 
на Земјоделската задруга „Илинден" од село Га-
вато и одлуката бр. 02-198/1 од 6. IV. 1968 година 
на работната заедница на Земјоделско-овоштарското 
стопанство „Овоштар" — Превалец — Кажани. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи. 
бр. 221/68. (170-1) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 10. VI. 1968 година, рег. бр. 1/65, книга П, е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Зем-
јоделскиот комбинат „Пречанско јаболко" од Ре-
сен, уште со промет со прехранбени и земјоделски 
стоки. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. VI. 1968 година, рег. бр. 68/55, книга I, е за-
пишано следното: Земјоделската задруга „Маке-
донија", село Слепче, престана со својата работа и 
се брише од регистарот на стопанските организа-
ции, кој го води овој суд, поради присоединување 
кон Трговското претпријатие „Бигла" од Демир 
Хисар. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 28 од 17. IV. 1968 година на задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Македонија", е. Слепче 
и одлуката бр. 02-242/1 од 12. IV. 1968 година на 
работничкиот совет на Трговското претпријатие 
„Бигла" од Демир Хисар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 201/68. (1706) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 17. VI. 1968 година, рег. бр. 74/55, книга I, е 
запишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Алексоски Јордан, управник 
на Земјоделската задруга „Пчела" од село До-
ленци. 

Се овластува Стевановски Слободан, директор, 
да ја потпишува земјоделската задруга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 267/68. (1711) 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 
Загубениот округли печат со пресек од 25 мм, 

под назив: „Поликлиника 4 Скопје при рудници 
и железарница „Скопје", се огласува за неважен. 

(8697) 
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Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Воена книшка издадена од ВП 1079/20 — Кру-
шевац на име Александар В. Ристовски, е. Извор, 
Титов Велес. (8678) 

Воена книшка на име Здравко П. Ѓорѓиев', ул. 
„Ј. Чучук" бр. 32, Титов Велес. (8691) 

Воена книшка издадена од ВП 3566/16 — Кар-
ловац на име Петре Јосифовски, е. Костинци, При-
леп. (8708) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Стојна Тушевска, е. Обртани, При-
леп. (8709) 

Лична карта рег. бр. 6161, серија бр. 895250, из-
дадена од ОВР — М. Брод на име Бранко Јова-
носки, е. Ореоец, М. Брод. (8712) 

Лична карта бр. 831, издадена во Скопје на име 
Благоја Силјаноски, ул. „Б. Кидрич" бр. 146, Го-
стивар. (8720) 

Лична карта издадена од ОВР — Битола на име 
Мара Јошевска, е. Добрушево, Битола. (8795) 

Свидетелство за завршено VIII одделение изда-
дено од Осмолетката „Владимир Назор" — Скопје 
на име Бебека Картелова, Скопје. (7146) 

Свидетелство за завршена I година Економско 
училиште „Борис Кидрич" — Скопје на име Бебека 
Кашалот , Скопје. (7147) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Весковски, Скопје. (7148) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение 
издадено од Осмолетката „Христијан Тодоровски 
Карпош" — Скопје на име Вејсел Хасан, Скопје. 

Свидетелство за завршено Средно економско 
училиште во Скопје бр. 1046/1, на име Росана По-
лаки, Скопје. (7150) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Апостол Атанасовски, Скопје. (7151) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дамјан Петровски, Скопје. (7152) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —> 
Скопје на име Кристина Митревска, Скопје. (7153) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Хамзо Скендер, Скопје. (7154) 

Диплома за завршен матурски испит издадена 
од Гимназијата „Браќа Миладинови" — нас. Драче-
во на име Миланка Мандиќ, Скопје. (7155) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Чедомир Јовановиќ, Скопје. (7156) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славко Лазовски, Скопје. (7157) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Адем Маљоки, Скопје. (7158) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ибадет Џафероски, Скопје. (7159) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Славица и Вера Смилевски, Скопје. 

Воена книшка издадена од Марибор на име Јо-
ван Зафировски, Скопје. (7161) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —. 
Скопје на име Кузман Момевски, Скопје. (7162) 

Индекс бр. 4097, издаден од Економскиот факул-
тет — Скопје на име Стојан Грашиновски, Скопје. 

(7163) 
Студентска легитимација бр. 713, издадена од 

Архитектонско-градежниот факултет во Скопје на 
име Никола Гогушев, Скопје. (7164) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славе Јовановски, Скопје. (7165) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Мирјана Спасовска, Скопје. (7166) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велче Стојановски, Скопје. (7167) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Сабрије, Рифат, Рифадије, Игбал и 
Башким Таири, Скопје. (7168) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Пробиштип на име Јовица Алековски, Скопје. (7169) 

Бр. 44 — Стр. 709 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко П. Атанасовски, Скопје. (7171) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Панче Синановски, Скопје. (7172) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Небат Ашими, Скопје. (7173) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Бафтијаровиќ, Скопје. (7174) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џеват Челебиов, Скопје. (7175) 

Земјоделски здравствени легитимации издадени 
од ЗСО — Куманово на име Трифун, Десанка, Ма-
рица и Слаѓан Петрушевски, е. Врачевце, Кума-
ново. (7076) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Китан и Доста Китановски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Антевски, Скопје. (7178) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душка Трајановска, Скопје. (7179) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Докса Стергиева, Скопје. (7180) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Невенка Великова, Скопје. (7181) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прешево на име Алим Фејзула, Скопје. (7182) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фатиме Штрајку, Скопје. (7183) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Насер и Емруш Ибраимовски, Скоп-
је. (7189) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димче Петрев, Скопје. (7185) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Охрид на име Кадринка С. Грујоска, Скопје. (7186) 

. Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Олга и Киро Зенговски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Пане Камчев, Скопје. (7188) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Убавка Смил ковска, Скопје. (7189) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љупчо Георгиев, Скопје. (7190) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миле Деповски, Скопје. (7191) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мичо Шиаклевски, Скопје. (7192) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љупчо Б. Костадиновски, е. Труба-
рево, Скопје. (7193) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мукадес Сакипи, Скопје. (7194) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елена Јанчева, Скопје. (7195) 

Здравствена легитимација на име Цветан Ата-
насовски, ул. „Кичевска" бр. 3, е. Драчево, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Блаже Лозановски, ул. „Романија" 
бр. 43/9, Битола. (7197) 

Здравствена легитимација бр. 9, издадена од 
ЗСО — Филијала — Дебар на име Ристо Стојана 
Клопчевски, ул. „8-ми септември" бр. 9, стан 15, 
Дебар. (7198) 

Здравствена легитимација издадена од Фили-
јала — Дебар на име Суло Алиовски, е. Косоврас-
ти, Дебар. (7199) 

Здравствена легитимација бр. 38374, издадена 
од ЗСО — Кичево на име Бранко Боривој ов Сми-
лески, е. Д. Крушје, М. Брод. (7200) 

Здравствена легитимација на име Мира Наумо-
ва, ул. „Нови Велес" бр. 83а, Т. Велес. (7201) 

Здравствена легитимација на име Димитар Ѓ. 
Ристовски, е. Владиловци, Т. Велес. (7202) 

Здравствена легитимација бр. 23726 на име 
Трајан Илиевски, ул. „Орце Мартинов" бр. 27, Т. 
Велес. (7203) 

Здравствена легитимација бр. 15789, издадена 
од КЗ СО — Гостивар на име Назлија Исмаила Ме-
меди, ул. „ЈНА" бр. 42, Гостивар. . (7204) 
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Здравствена легитимација бр. 32238, издадена 
од КЗСО — Скопје на име Милена Мишиќ, Гости-
вар. (7205) 

Здравствена легитимација бр. 21323, издадена 
од КЗСО — Скопје на име Зора Будиќ, Гостивар. 

(7206) 
Здравствена легитимација на име Властимир 

Станишић В.П. 9072/1, Гостивар. (7207) 
Здравствена легитимација бр. 6779, издадена 

од КЗСО — Филијала — Делчево на име Крум Бог-
данов Цонев, е. Град, Делчево. (7208) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Штип на име Крум Блажев Лазаров, е. Бигла, Дел-
чево. (7209) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Штип — Филијала — Делчево на име Стојка Бла-
же Лазарова, е. Бигла, Делчево. (7210) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Томе Мицов Шапарданов, ул. 
„Илинденска" бр. 28, Кочани. (7211) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Борис Наумовски, с. Дихово, Би-
тола. (7212) 

Уверение бр. 225/66 година за стручна оспосо-
беност за занает ковач на име Невзат Камилов, ул. 
„Вуков мост" бр. 9в, Битола. (7213) 

Земјоделска здравствена книшка издадена од 
Прилеп на име Атиџа Асаноска, е. Десово, Прилеп. 

(7214) 
Здравствена легитимација бр. 14258. издадена 

од КЗСО — Т. Велес на име Јованче Митев, ул. 
„Костурска" бр. 15, Т. Велес. (7216) 

Свидетелство од VIII одделение на име Крсто 
Т. Николов, ул. „Вера Циривири" бр. 4, Т. Велес. 

(7217) 
Здравствена легитимација на име Оливера Ко-

цева, ул. „Нови Велес" бр. 65а, Т. Велес. (7218) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 1851 

на име Гулсум Ебиби, ул. „Штипска" бр. 32, Тетово. 
(7219) 

Здравствена легитимација бр. 848/78, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Даниела Чичова Василев-
ски е. Теарце, Тетово. (7220) 

Здравствена легитимација на име Џилијаре Те-
фику, е. Нивиште, Гостивар. (7221) 

Здравствена легитимација на име Стојко Ни-
сов, е. Чифлик, Кочани. (7222) 

Здравствена легитимација на име Стојко Пет-
ров, е. Костин Дол, Кочани. (7223) 

Ловечка исправа и оружен лист на име Стојан 
Страшев Филиповски, е. Злетово, Пробиштип. 

(7224) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Кузман Наумовски, е. Горно Ори-
зари, Битола. (7226) 

Здравствена легитимација бр. 106532, издадена 
од КЗСО — Прилеп на име Пецо Ристески, ул. 
„Киро Начески Фетаи" бр. 19, Прилеп. (7227) 

Свидетелство на име Благоја Илиески, е. Шта-
вица, Прилеп. (7228) 

Свидетелство од IV одделение на име Владо 
Ацески, е. Штавица, Прилеп. (7229) 

Здравствена легитимација на име Ружица Ѓор-
ѓиева, ул. „Карпош" бр. 18, Тетово. (7230) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Саво Младеноски, е. Туденце, Тетово. (7231) 

Здравствена легитимација бр. 4819 на име Ни-
кола Н. Наумов, е. Бушиште, Пробиштип. (7232) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 47038, 
издадена од ЗСО — Битола, на име Митра М. Ми-
тревска, е. Градешница, Битола. (7233) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Љуба Трајковска, ул. „Караорман" 
бр. бб, Битола. (7234) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Славе Поповски, ул. „Девејани" 
бр. 36, Битола. (7235) 

Здравствена легитимација на име Сашо Ристов-
ски, ,ул. „Елпида Караманди" бр. 50, Битола. (7236) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Стевка Петкоска, ул. „Бр. Шемов-
ски" бр. 42, Прилеп. (7237) 

Здравствена легитимација бр. 52118, издадена 
од КЗСО — Прилеп на име Цветанка Ристеска, ул. 
„Бошко Корчагин" бр. 20, Прилеп. (7238) 

Здравствена легитимација бр. 19384, издадена 
од КЗСО — Прилеп на име Латиф Асаноски, ул. 
„Пиринска" бр. 57, Прилеп. (7239) 

Здравствена легитимација на име Петар Аце-
ски, ул. „Ленин" бр. 162, Прилеп. (7240) 

Здравствена легитимација на име Живко Т. 
Павлов, ул. „Орце Мартинов" бр. 29, Т. Велес. (7241) 

Здравствена легитимација на име Цвета Буни-
варева, ул. „Коле Цветков" бр. 90, Т. Велес .(7242) 

Здравствена легитимација на име Чедомир 
Стојковски, ул. „Железничка" бр. 4, Тетово. (7243) 

Работна книшка бр. 18820, издадена од Белград 
на име Ружди Мислими, е. Бродец. Тетово. (7244) 

Здравствена легитимација бр. 34170, издадена 
од КЗ СО — Гостивар на име Андреја Лулковски, 
е. Вруток, Гостивар. (7245) 

Здравствена легитимација на име Васко Киров, 
е. Мојанци, Кочани. (7246) 

Здравствена легитимација на име Тодора Јо-
вановска, е. Виница, Кочани. (7247) 

Здравствена легитимација на име Блаже С. 
Ефремов, ул. „Љ. Сантов" бр. 11, Кочани. (7248) 

Здравствена легитимација на име Тасика Ар-
сова, е. Спанчево, Кочани. (7249) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Дончо Костадинов^™, ул. „Илин-
ден" бр. 2а, Битола. (7250) 

Свидетелство од VIII одделение на име Благо-
ја Димоски, ул. „Козара" бр. 3, Прилеп. (7251) 

Свидетелство издадено од Училиштето „Брат-
ство Единство" — Дебар на име Сефери Ризван, ул. 
„Дилавер" Села", Дебар. (7253) 

Свидетелство бр. 119, издадено од Основното 
осумгодишно училиште „Кирил и Методија" — 
Македонски Брод на име Столе Милорадов Трај-
ковски, Македонски Брод. (7254) 

Работна книшка издадена од Ресен на име 
Здравко Наумовски, ул. „29 Ноември" бр. 180, Ре-
сен. (7255) 

Здравствена легитимација на име Елена В. Та-
шева, ул. „Егејска" бр. 27, Кавадарци. (7257) 

Здравствена легитимација на име Вангел Г. Та-
повски, ул. „Егејска" бр. 27, Кавадарци. (7258) 

Здравствена легитимација бр. 12875 на име Љу-
ба Стојановска, е. Јанчиште, Тетово. (7259) 

Свидетелство за IV одделение на име Зекир 
Даути, е. Д. Баница, Гостивар. (7260) 

Здравствена легитимација бр. 27453, издадена 
од ЗСО — Штип на име Мирјана Трновска, е. Бу-
динарци, Берово. (7261) 

Здравствена легитимација бр. 2259, издадена 
од КЗСО — Штип — Филијала — Делчево на име 
Горѓи Методи Манев, е. Звегор, Делчево. (7262) 

Здравствена легитимација бр. 4644, издадена од 
КЗСО — Филијала — Делчево на име Никола 
Стојанов Глинчарски, е. Разловци, Делчево. (7263) 

Здравствена легитимација на име Благој Арсов, 
е. Оризари, Кочани. (7264) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Петре Стојановски, ул. „Бл. Нико-
ловски" бр. 7, Прилеп. (7266) 

Здравствена легитимација на име Ангеле Робев 
Силјановски, е. Лешани, Охрид. (7268) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Марица Мелецовска, е. Перово, 
Ресен. (7269) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Дебар на име Рамадан Куртиши, ул. „Црни Дрим" 
бр. 18, Дебар. (7270) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Ресен на име Бојан Борис Ристевски, ул. „Бигла" 
бр. 2, Ресен. (7271) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од КЗСО — Филијала — Ресен на име Ѓувеза 
Митевска, е. Сливница, Ресен. (7272) 
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Здравствена легитимација бр. 3063 на име 
Сарка Стефческа, ул. „Беломорска" бр. 33, Тетово. 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Тетово на име Деса Пауновска, ул. „Мала Стани-
ца" б. б. — Тетово. (7274) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зија Танасиќ, е. Добарце, Тетово. (7275) 

Здравствена легитимација бр. 65409 на име Ре-
џеп Н. Лимани, е. Пршовце, Тетово. (7276) 

Здравствена легитимација издадена од КЗ СО — 
Филијала — Делчево на име Севдија Османова, е. 
Тработивиште, Делчево. (7277) 

Здравствена легитимација издадена од КЗ СО — 
Филијала — Делчево на име Феат Османов, е. Тра-
ботивиште, Делчево. (7278) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Михајло Хаџи Кимов, Скопје. (7279) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милка Бошковска, Скопје. (7280) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шејнер Ибраимов, Скопје. (7281) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Мито Лазовски, ул. „Мара Ди-
мова" бр. 19, Кавадарци. (7282) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горѓи Сековски, Скопје. (7283) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Саво Кочовски, Скопје. (7284) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирослав Недељковић Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Тодор Топеричкин, Ѓ. Петров. (7286) 

Диплома за положен испит квалификуван ра-
ботник-молеро фарбар, издадена од Градежниот 
центар „Здравко Цветковски" — Скопје на име 
Славе Петковски, ул. „Баново Трло" бр. 20, Кума-
ново. (7287) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ферат Муратов, Скопје. (7288) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рајна Тодорова, Скопје. (7289) 

Свидетелство за завршено VIII одделение из-
дадено од Осмолетката „Дама Груев" — е. Ерџелија 
на име Доне Саздов, Скопје. (7290) 

Индекс бр. 181, издаден од Електромашинскиот 
факултет во Скопје на име Вид ос лав Коевски, 
Скопје. (7291) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Серафин и Зефије Балабани, Скоп-
је. (7292) 

Работна книшка издадена во Скопје на име 
Назив Р. Касамовски, Скопје. (7293) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Св. Николе на име Славица Ристиќ, Скопје (7294) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Урошевац на име Мустафа Ибиши, Скопје. (7295) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скоте на име Чедомир Ракиќ, Скопје. (7293) 

Диплома издадена од Средно техничкото учи-
лиште „Здраво Цветковски" — Скопје, електро-
оддел бр. 1952/53 на име Мирослав Петровски, С ^ п -
је. (7297) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јаков Фидановски, Скопје. (7298) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Тасевски, Скопје. (7299) 

Здравствена легитимација извадена од ЗСО — 
Скопје на име Божана Дуреска, Скопје. (7300) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ратка Ајдин, Скопје. (7301) 

Воена книшка издадена во Осијек на име Јон-
че Поповски, Скопје. (7302) 

Работна книшка издадена во Скопје на име Ве-
ра Марковиќ, Скопје. (7303) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Луција Тимова, Скопје. (7304) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Слободан Саботковски, Скопје. 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Павле Златковиќ, Скопје. (7306) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ананија Ѓорѓевски, Скопје. (7307) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милка Белковска, Скопје. (7308) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Халиме Селмани, Скопје. (7309) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дика Димитрова, Скопје. (7310) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Доне Коканов, Скопје. (7311) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓуша Грижовски, Скопје. (7312) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Секуловски, Скопје. (7313) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Даим Шабани, Скопје. (7314) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓоко Ѓурчевски, Скопје. (7315) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сашо Веселиновски, Скопје. (7316) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Наил Реџовиќ, Скопје. (7317) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Муча Башким, Скопје. (7318) 

Воена книшка издадена од Питомача на име 
Благоја П. Крстевски, Скопје. (7319) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранислав Ангелов, Скопје. (7320) 

Работна книшка бр. 120, издадена од Скопје 
на име Александар Маѓероски, Скопје. (7321) 

Работна книшка издадена во Скопје на име 
Ване Јосеф, Скопје. (7322) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Роза Цолева, Скопје. (7323) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Бошкова, Скопје. (7324) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Димитрова, Скопје. (7325) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓорги Коцев, Скопје. (7326) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирослав Станојковски, Скопје. 

Воена книшка издадена од Лесковац на име 
Живко Наумовски, Скопје. (7328) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ванчо Христовски, Скопје. (7329) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Приштина на име Јованка Чалија, Скопје. (7330) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Назми Самаков, Скопје. (7331) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ибуш Фазли јов, Скопје. (7332) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Метуш Јонузов, Скопје. (7333) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Гајовиќ, Скопје. (7334) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славјанка Ангелова, Скопје. (7335) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иван Илијевски, Скопје. (7336) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Глигор Кочовски, Скопје. (7337) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Валандово на име Марица Илиевска, Скопје. (7338) 

Работна книшка бр. 24627, издадена од Скопје 
на име Јусуф Раиф Јусуф, Скопје. (7339) 

Свидетелство за завршено VIII одделение из-
дадено од Осмолетката „Дрита" е. Рашче на име 
Гајур Исмаили, Скопје. (7340) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Есат, Џемила, Ајрија, Арифка, Узеир 
и Усеин Идризови, Скопје. (7341) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Решат Хусеин, Скопје. (7342) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Бекроски, Скопје. (7343) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Бубевски, Скопје. (7344) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елица Иљоска, Скопје. (7345) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при 

Средношколскиот дом „Томе Стефановски — 
Сениќ" — Скопје 
р а с п и ш у в а 

К О Н К у р е 
I 

За пополнување на работното место: 
1. Магационер 

II 
За пополнување на приправничкото место: 
1. Воспитач-приправник. 
Услови: 
— за работното место магационер — нижа школ-

ска подготовка и 15 години соодветно работно ис-
куство; 

— за работното место воспитач-приправник — 
завршена виша школа за физичка култура. 

Заинтересираните кандидати треба да ги до-
стават следните документи: молба таксирана со 
0,50 динари таксени марки, документ за стручната 
подготовка, лекарско уверение, а за приправниците 
и потврда од Заводот за запослување дека се водат 
како незапослени. 

Некомплетираните документи нема да се зема-
ат в'0 предвид за разгледување. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи во Домот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите се доставуваат до Комисијата при 
Средношколскиот дом „Томе Стефановски — Се-
ниќ", ул. „Индустриска" бр. 22 — Скопје. 

Од Конкурсната комисија 

СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

— за двајца лектори по предметот руски јазик; 
— за еден асистент по предметот историја на 

уметноста; 
— за еден лектор по француски јазик; 

за еден асистент на Катедрата за француски 
јазик и литература; 

— за еден асистент на Катедрата за педагогија. 
Пријавите таксгтрани со 0,50 динари и остана-

тите документи треба да се поднесат во архивата 
на Филозофскиот факултет во Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на обја-
вувањето во весникот „Нова Македонија". 

Од Деканатот на Филозофскиот 
факултет во Скопје 

(2226) 

СОДРЖИНА 
Страна 

/242/ј Закон за образување Општина на град 
Скопје — — — — — — — 705 
Решение за престанување на функцијата 
на членови и именување членови на Со-
ветот на Технолошко-металуршкиот фа-
култет во Скопје — — — — — — — 706 

|344/ Решение за престанување на функцијата 
член и именување членови на Советот на 
Вишата економска школа во Прилеп — — 706 

*Џ&ограма јш^Ј^питната материја за_пола-
тање на правосуден" испит " —"~ — — 706 
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