
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле- Сабота, 21 ноември 1970 Претплатата за 1970 година изне-
гува по потреба. Ракописите не С к о п ј е сува 100 динари. Овој број чини 
се враќаат. Огласи по тарифата. Број 28 Год. XXVI 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

194. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од За-

конот за високото школство во Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65) и член 35 од Статутот на Вишата земјо-
делска школа во Струмица, Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕ-
ТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО 

СТРУМИЦА 

I. Се утврдува престанок на функцијата пора-
ди истекот на мандатот член на Советот на Ви-
шата земјоделска школа во Струмица на: 

— Ѓорги Мицев. 
II. За член на Советот на Вишата земјоделска 

школа во Струмица, со мандат од две години, се 
именува: 

— Васил Хаџитосев, директор на Водостопан-
ското претпријатие „Струмица" во Струмица. 

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

Бр. 15-2522/1 
14 октомври 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

195. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за 

организирање на научните дејности („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 9/67) и член 27 од Статутот на 
Институтот за фолклор во Скопје, Извршниот со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕ-

ТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР ВО 
СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата по-
ради истекот на мандатот член на Советот на Ин-
ститутот за фолклор во Скопје на: 

— Димче Левков. 
II. За член н<а Советот на Институтот за фол-

клор во Скопје, со мандат од две години, се име-
нува: 

— Стојче Тошевски, музички соработник воРа -
дио-Скопје. 

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

Бр. 15-2521/1 
14 октомври 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

196. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за 
Републичкиот фонд за унапредување на кинема-
тографијата („Службен весник на СРМ" бр. 4/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КИНЕМАТОГРАФИ-

ЈАТА 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за уна-
предување на кинематографијата: 

— Љубиша Георгиевски 
•— Димитрија Кондовски 
— Кочо Нетков 
— Тома Прашев 
— Цветан Станоевски 
— Река Хамза 
— Живко Чинго. 

П. За членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за унапредување на кинематогра-
фијата, со мандат од две години, се именуваат: 

— Димитар Османли, уредник во . Телевизија 
Скопје; 

—• Видое Видечевски, директор на Домот на 
културата во Охрид; 

— Петре Андреевски, соработник во Редакци-
јата за култура на Радио-Скопје; 

— Кузман Кузманов ски, директор на Градски 
кина Скопје; 

— Стефан Костовски, асистент во Институтот 
- за социолошки и политичкоправни праша-

ња Скопје; 
— Вера Бражанска, уредник на „Трудбеник" 

— Скопје; 
— Михаил Наумов, судија на Окружниот суд 

во Скопје. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 15-2525/1 
14 октомври 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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197. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од За-

конот за високото школство во Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРИ" 
бр. 15/65, 29/65 и 8/68) и член 23 од Статутот на 
Филозофскиот факултет во Скопје, Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 
I. Се утврдува престанок на функцијата по-

ради истекот на мандатот на следните членови на 
Филозофскиот факултет во Скопје: 

— Трпко Панговски 
— Милисав Акимовски 
— Хилми Емини. 
II. За членови на Советот на Филозофскиот 

факултет во Скопје, со мандат од две години, се 
именуваат: 

•— Мира Ралева, директор на Центарот за 
странски јазици во Скопје; 

— Тосум Пахуми, стручен соработник во Со-
бранието на СРМ; 

— Глигор Поповски, уредник во Редакцијата 
„Детска радост" — Скопје. 

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

Бр. 15-2524/1 
14 октомври 1970 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

198. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за 

Републичкиот фонд за унапредување на издавач-
ката дејност („Службен весник на СРМ" бр. 14/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈ-

НОСТ 
I. Се утврдува дека им престанува функцијата 

поради истекот на мандатот на следните членови 
на Управниот одбор на Републичкиот фонд за уна-
предување на издавачката дејност: 

— д-р Владо Ивановски 
— Љупчо Копровски 
— Благој Михов 
— Јордан Радевски 
— Љупчо Стојменски 
— Музафер Туфаи. 

• II. За членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за унапредување на издавачката 
дејност, со мандат од две години, се именуваат: 

— Лазо Каровски, пратеник во Просветно-кул-
турниот собор на Собранието на СРМ; 

— д-р Гане Тодоровски, вонреден професор на 
Филозофскиот факултет во Скопје; 

— Миле Корубин, професор во Училиштето за 
применета уметност во Скопје; 

— Нешо Марковски, уредник на „Комунист" во 
Скопје; 

— д-р Иван Катарџиев, пратеник во Соборот 
на народите на Сојузната скупштина; 

— Арсена Деспотова, уредник во „Просветно 
дело" — Скопје. 

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

Бр. 15-2523/1 
14 октомври 1970 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

199. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за 

социјални установи („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65) и член 25 став 2, од Статутот на Заводот 
за образование, воспитување и згрижување на де-
ца и младинци •— Скопје, Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА 
ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ВО-
СПИТУВАЊЕ И ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦА И 

МЛАДИНЦИ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
членови на Советот на Заводот за образование, во-
спитување и згрижување на деца и младинци во 
Скопје, поради истекот на мандатот на: 

— Милош Ангеловски 
— Мирјана Тошева 
— Ламбе Нестор. 
II. За членови на Советот на Заводот за обра-

зование, воспитување и згрижување на деца и 
младинци во Скопје, со мандат од две години се 
именуваат: 

— Тихомир Ристевски, психолог во Републич-
киот завод за социјална заштита Скопје; 

— Зора Алексова, социјален работник во Ме-
дицинското педагошко советувалиште во 
Скопје; 

— Киро Чавдарски, советник во Републичкиот 
секретаријат за правосудство во Скопје. 

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

Бр. 15-1789/1 
14 октомври 1970 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

200. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од За-

конот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија и член 19 од Статутот на 
Електро-машинскиот факултет во Скопје, Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ НА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИОТ ФА-

КУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанок на функцијата по-
ради истекот на мандатот на следните членови на 
Советот на Електро-машинскиот факултет во 
Скопје: 

— Никола Младеновски 
— Ангел Зафиров 
— Стефан Чадамов 
— Вангел Арсов. 
II. За членови на Советот на Електро-машин-

скиот факултет во Скопје, со мандат од две го-
дини, се именуваат: 

— Никола Јанкуловски, референт во „Македо-
нија-транспорт" •— Скопје; 

— Јегени Бесник, секретар на Градската кон-
ференција на ССРНМ Скопје; 

— Филип Лазаревски, референт во Секрета-
ријатот за законодавство и организација; 

— Здравко Чупевски, општествен работник во 
ЦК СКМ. 

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

Бр. 15-2366/1 
14 октомври 1970 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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201. 

Врз основа на член 29 став 4 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65, 16/67 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за финансии Бранко Богоевски, самостоен 
референт за извоз во Тутунскиот комбинат во 
Прилеп. 

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

Бр. 15-2399/1 
14 октомври 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

* : . и 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка по тужбата на тужителот Добривоје Јанев од 
Скопје, населба „Маџари" ул. „847" број 27, про-
тив тужената Илвана Јанева, со непознато место 
на живеење за развод на брак, вредност 2.000 но-
ви динари. 

Се повикува тужената Илвана Јанева, во рок 
од 30 Д|ена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ", да се јави во судот 
или да ја достави својата точна адреса. Во против-
но, по истекот на овој рок, судот ќе и одреди ста-
рател, согласно член 77 од ЗПП, кој ќе ја заста-
пува до правосилното окончување на бракораз-
водниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, И. бр. 2008 од 
5. XI. 1970 год. (76) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Најдо Петрев Мијаковски од село Добромири, . 
општина Битола, поднесе тужба до- овој суд про-
тив Неџат Исмаил Коминов, ул. „Далматинка" 
бр. 61-а и Исмаил Коминов, ул. „Стрем" бр. 13, 
обајцата од Битола, за враќање на пари. 

Бидејќи тужениот Невзат Коминов е во неиз-
весност и со непозната адреса се поканува во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ", да се јави или да од-
реди свој застапник. Во противно ќе му биде од-
реден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 813/69. 
• (75) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 

Општинскиот суд во Струга, во1 правната рабо-
та на тужителот Драгица Стојановска од Струга, 
П блок, нова населба, против тужениот Шуминов-
ски Тодоров Методија од село Луково, сега со не-
познато местожителство, поради измена на одлу-
ката за чување и воспитување на дете, вредност 
500 динари, му го постави на тужениот' за привре-
мен старател адвокатот Трајче Климоски од Стру-
га, врз основа на член 77, ст. 2 т. 4 од ЗПП, би-
дејќи местожителство™ на тужениот е непознато 
а нема полномошник. 

Поставениот привремен застапник, ќе го заста-
пува тужениот во наведената правна работа, се 
додека тужениот или неговиот полномошник не се 
јават пред овој суд, односно додека органот на ста-
рателството не го извести судот дека поставил ста-
рател. 

Од Општинскиот суд во 'Струга, П. бр. 556 од 
30. X. 1970 год. . (80) 

ЛИКВИДАЦИЈА 
Окружниот стопански "суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите, рег. бр. 83, стра-
на 299, книга I е запишано следното: Земјоделска-
та задруга „Кадиица" од село Теово, со решението 
бр. 6471 од 30. ХИ. 1968 година на Собранието на 
општината Титов Велес, се става под редовна лик-
видација. 

Ликвидационата комисија за спроведување на 
постапката за редовна ликвидација ја сочинуваат: 
Јордан Ристов, работник во Собранието на општи-
ната, Стојанчо Анастасов, работник во Собранието 
на општината и Славчо Коцев, работник во Собра-
нието на општината. 

За ликвидатор, со решението бр. 1 од 2. XII. 
1969 година, на Ликвидационата комисија на Зем-
јоделската задруга „Кадиица", село Теово, е наз-
начен Димовски Стојан, инспектор по приходи во 
Управата за приходи при Собранието на општи-
ната Титов Велес, кој задругата под редовна лик-
видација ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, сметано од 
8. IX. 1970 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1168/69 од 17. IX. 1970 година (1638) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на установите на 23. VI. 1970 
година, рег. бр. 2/70 е запишано следното: Се про-
ширува дејноста на Ветеринарната станица —• Де-
мир Хисар, уште со можноста да формира живи-
нарска фарма, фарма на видрици, да се занимава 
со одгледување и гоење на свињи, да продава јајца 
од своето производство, во прометот на мало и го-
лемо и да може да кооперира и да соработува со 
индивидуални производители, во областа на про-
изводството, со кое се занимава ветеринарната 
станица. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 34/70. (1319) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите рег. бр. 25, стра-
на 106, книга I е запишано следното: Установата 
со самостојно финансирање „Пазариште" — Кума-
ново, со одлуката број 135 од 31. VII. 1970 година, 
на советот на работната заедница од одржаната 
седница на 31. VII. 1970 година се менува и гласи: 
Управа за пазари „Пазаришна" — Куманово. 

Дејноста на Управата за пазари „Пазаришта" 
— Куманово, согласно со заклучокот број 4237/1 од 
17. VII. 1970 година, на Собранието на општината 
Куманово со кој се потврдува дека предлогот — 
статутот на Управата за пазари „Пазаришна" — 
Куманово е разгледан се проширува и со следните 
споредни дејности: 

1. Снабдување на индивидуалните производи-
тели и работни организации — корисници на ус-
лугите на пазариштата на управата, со сите ре-
проматеријали (вештачки ѓубрива, хемиски сред-
ства за заштита, семиња и разни други средства, 
материјали и орудија врзани со примена на ис-
тите. Оваа споредна дејност може да ја врши и 
преку Земјоделската аптека. 
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2. Откуп на одвишоци на земјоделски произво-
ди и пласман на истите. 

Покрај оваа дејност управата може да обаву-
ва и други дејности во согласност со позитивните 
прописи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
114 од 27. VIII. 1970 година. (1411) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 24. УШ. 1970 
година, рег. бр. 69, е запишано следното: 

Пчеларската станица во Битола се присоеди-
нува кон Земјоделско-овоштарското стопанство 
„Овоштар" — Превалец — Кажани, Битола. 

Пчеларската станица во Битола престана со 
својата работа и се брише од регистарот на уста-
новите што го води овој суд, поради присоедину-
вање кон Земјоделско-овоштарското стопанство 
„Овоштар" — Превалец — Кажани. 

'Овие промени се извршени' врз основа на од-
луката бр. 02-40/2 од 16. VI. 1970 година, на ра-
ботната заедница на Пчеларската станица — Би-
тола, и одлуката од 22. VII. 1970 год., на работнич-
киот совет на Земјоделско-овоштарското стопанство 
„Овоштар" — Превалец — Кажани и решението 
бр. 03-3274/1 од 15. VII. 1970 година, од Собранието 
на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус., 
бр. 46/70. (1494) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 639, 
страна 683, книга III е запишано следното: Спомен-
дом на културата на АСНОМ — Гостивар е кон-
ституиран на 13. VII. 1970 година, согласно со за-
писникот од првата седница на советот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 112 од 15. IX. 1970 година. (1550) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 89, стра-
на 576, книга I е запишано следното: Кон Рекреа-
тивниот центар „Кале" — Скопје, согласно со од-
луката бр. 0101/289 од 29. ХИ, 1969 год., на Сове-
тот на работната заедница на Рекреативниот цен-
тар „Сарај" — Ѓорче Петров, одлуката бр. 02-14 
од 22. I. 1970 год., на советот на работната заедница 
на Рекреативниот центар „Кале" — Скопје, одлу-
ката бр. 01-147 од 19. III. 1970 год., на Градскиот 
совет на Сојузот на синдикатите — Скопје, заклу-
чокот број 02-188 од 6. IV. 1970 год., на Советот 
за физичка култура на Собранието на град Скоп-
је и решението бр. 07-17595/1 ОД 15. VI. 1970 год., за 
давање согласност, на Собранието на град Скопје, 
се присоединува Рекреативниот центар „Сарај" — 
Ѓорче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 101 од 15. IX. 1970 година. (1552) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 625, 
страна 615, книга III е запишано следното: Се бри-
ше од регистарот на установите ка ј овој суд, Ре-
креативниот центар „Сарај" — Ѓорче Петров, би-
дејќи се присоединува кон Рекреативниот центар 
„Кале" •— Скопје, согласно со одлуката бр. 0101/289 
од 29. XII. 1969 година на советот на работната за-
едница на Рекреативниот центар „Сарај" — Ѓорче 
Петров, одлуката бр. 02-14 од 22. I. 1970 год., на 
советот на работната заедница на Рекреативниот 
центар „Кале" — Скопје, одлуката бр. 01-147 од 
19. III. 1970 година, на Градскиот совет на Сојузот 
на синдикатите — Скопје, заклучокот бр. 02-188 од 
6. IV. 1970 година, на советот за физичка и технич-
ка култура на Собранието на град Скопје, и реше-
нието бр. 07-17595/1 од 15. VI. 1970 година, за да-
вање согласност на Собранието на град Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус.-
бр. 103 од 15. IX. 1970 година. (1553) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 89, стра-
на 578, книга I е запишано следното: Кон Рекреа-
тивниот центар „Кале" •— Скопје се присоединува 
Хиподромот во село Маџари, согласно со одлуката 
бр. 65 од 18. V. 1970 година, на советот на работ-
ната заедница на Хиподромот, одлуката бр. 02-301 
од 5. VI. 1970 год., на советот на работната заед-
ница на Рекреативниот центар „Кале" — Скопје, 
одлуката бр. 63 од 3. VI. 1970 година, на Коњич-
киот сојуз на СР Македонија и решението бр. 
07-17661 од 29. VI. 1970 година, за давање согла-
сност за присоединување на Собранието на град 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 102 од 15. IX. 1970 год. (1554) 

Окружниот стопански, суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 469, стра-
на 923, книга П е запишано следното: Се брише од 
регистарот на установите ка ј овој суд Хиподромот 
во село Маџари, бидејќи се присоединува кон Ре-
креативниот центар „Кале" — Скопје, согласно со 
одлуката бр. 65 од 18. V. 1970 година, на советот 
на работната заедница на Хиподромот — село Ма-
џ а р а одлуката бр. 02-301 од 5. VI. 1970 година, на 
советот на работната заедница на Рекреативниот 
центар „Кале" — Скопје, одлуката бр. 63 од 3. VI. 
1970 година на Коњичкиот сојуз на* СР Македо-
нија и решението бр. 07-17661 од 29. VI. 1970 го-
дина, за давање согласност за присоединување на 
Собранието на град Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 104 од 15. IX. 1970 г. (1555) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 112, 
страна 674, книга I е запишано следното: Се бри-
ше од регистарот на установите Управата за по-
греб и гробишта — Скопје, бидејќи се соединува 
со Погребалното претпријатие — Скопје, во нова 
установа под име: Управа" за погреб и гробишта — 
Скопје, согласно со одлуката на работничкиот со-
вет на Управата за погреб и гробишта — Скопје, 
од одржаната седница на 25. X. 1969 година, и од-
луката бр. 259 од 20. XI. 1969 година, на работнич-
киот совет на Погребалното претпријатие — Скоп-
је, на 20. XI. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 129 од 24. IX. 1970 година. (1557) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 349, 
страна 431, книга II е запишано следното: Покрај 
досегашниот потписник на Комуналниот завод за 
социјално осигурување — Титов Велес и тоа Ми-
лан Сланев, директор, и Благој Ѓоршев, шеф на 
отсекот за општи правни работи и.долгорочни оси-
гурувања, ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето и новоназ-
начениот потписник Митев Коце Димитар, в. д. 
шеф на отсекот за финансии, сметано од 16. I. 
1968 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 5/68 од 11. IX. 1970 година. (1553) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот стопанските организации, на 15. 
V. 1970 година, рег. бр. 5/67, книга II е запишана под 
фирма: Продавница во Струга, ул. „ЈНА" бр. 31, 
на работната единица — Млекара од Охрид на 
погонот Млекара Маџари, на ЗИК „Скопско Поле" 
— Скопје. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба, на мало, на производи на прехранбе-
ната индустрија, производи за домашни потреби, 
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средства за перење и чистење, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци и мешана индустриска стока 
ЕО помал обем, освен сувомесни и млечни произ-
води. 

Раководител на продавницата е Негриевска Де-
санка. 

Продавницата е основана од Работната еди-
ница Млекара — Охрид, со одлуката бр. 210 од 1. 
IV. 1970 година на работната заедница. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и млекарата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 271/70. (1095) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23. II. 1970 година, рег. бр. 5/59, книга III е за-
пишана под фирма: Самостојна организација на 
здружен труд-работна единица — Струга, на Ри-
барското стопанство „Охридска пастрмка" од Охрид. 
Предмет на работењето на работната единица е во-
дење грижа за заштита на рибата. 

Работната единица е основана од Рибарското 
стопанство „Охридска пастрмка" од Охрид, со од-
лука бр. 02-504 од 24. XI. 1969 година на работ-
ничкиот совет. 

Работната единица ќе ја потпишуваат Усовиќ 
Драгољуб, в. д. раководител, и Славче Кочовска. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 466/69. (1096) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 12. V. 1970 година, рег. бр. 6/70, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница во Струга, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 71, на Индустријата за чевли „Га-
зела" од Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба, на мало, на сите видови 
машки, женски и детски чевли од сопствено и 
туѓо производство и надополнување на асортиманот 
со средства за чистење и чување на чевлите и си-
тен прибор за чевли, како и сите видови на 
чорапи. 

Раководител на продавницата е Ликовски ДИ-
МИТРИ. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
чевли . Газела" од Скопје, со одлуката бр. 03-13860 
од 18. И. 1970 година на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 207/70. (1097) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
лека во регистарот на стопанските организации, на 
28^.1970 година, рег. бр. 5/57, книга И е запишана 
под фирма: Продавница број 1 во Струга, ул. „8-ми 
ноември" бр. 2,1, на ЗИК „Скопско Поле" — Скопје 
— работна единица Млекара 'во Охрид. 

Предмет на работењето на продавницата е про-
мет со млечни и деликатесни производи. 

Раководител на продавницата е Поповска 
Афодна. 

Продавницата е основана ол ЗИК Скопско 
Поле" — Скопје — работна единица Млекара Ох-
рид. со одлуката бр 309 од 5. VIII. 1968 година. 

Продавницата ќе 1а потпишува истото лице што 
ја потпишува и работната единица млекара — 
Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи. 
бр. 314/70. (1098) 

О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпршатшата и дуќа-
ните. рег. бр. 963, страна 283. книга VI е запишано 
под фирма: „Југо-тутун" — здружено претприпатие 
за производство, обработка и преработка на тутун 
и промет — Скопје — Самостоша организација на 
здружен труд во состав за производство и обра-
ботка на тутун и ПРОИЗВОДСТВО на електооуреди за 
широка потрошувачка — Гевгелија. Предмет на ра-

ботењето на организацијата е производство и об-
работка на тутун и производство' на електроуреди 
за широка потрошувачка. 

Раководител на организацијата е Малевски 
Александар, в. д. директор. 

Организацијата е основана од „Југо-тутун" — 
здружено претпријатие — Скопје, со одлуката бр. 
03-2524 од 29. V. 1969 година. 

Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат Поцков Јован, секретар, и 
Калкова Донка, шеф на сметководството, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 272 од 8. VI. 1970 год. (1127) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
пег. бр. 77, страна 275, книга VI е запишана под 
фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" 
— Скопје — Продавница за мебел, ул. „Цветан Ди-
мов" — Скопје. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на мало на сите производи 
во рамките на целокупната регистрирана дејност 
на претпријатието. 

. Продавницата е основана од „Треска" — Прет-
пријатие за дрвна индустрија — Скопје, со одлу-
ката бр. 02-4339 од 28. И. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Андоновски 
Илија. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 487/69 од 5. VI. 1970 год. (1128) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1354, страна 314, книга VI е запишано под 
фирма: Молеро-фарбарско претпријатие „Декор" — 
Скопје, ул. „468" бр. 21. Предмет на работењето на 
претпријатието е молирање и бојадисување на 
згради од внатрешната и од надворешната страна, 
како и бојадисување и лакирање на разна стола-
рија. 

Претпријатието е основано од работничкиот со-
вет на Молеро-фарбарската задруга „Декор" — 
Скопје, со одлуката бр. 52 од 25. II. 1969 год., со 
прераснување на задругата во претпријатие. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат Јане Јанковски, в. д. дирек-
тор, во границите на овластувањето, заедно со 
Благоја Атанасовски, технички раководител. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните, од рег. бр. 611, страна 499, книга II Мо-
леро-фарбарската задруга „Декор" — Скопје, по-
ради прераснуваат во претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 219/69 од 2. VI. 1970 година. (1129) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1356, страна 330, книга VI е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со стока 
на големо и мало „Звезда" — Београд — Органи-
зација на здружен труд — самостојна деловница со 
својство на правно лице — Претставништво — 
Скопје, ул. „Илинденска" бр. 22. Предмет на ра-
ботењето на претставништвото е склучување на 
договори за купопродажба во име и за сметка на 
претпри ј атието.. 

Претставништвото е основано од Трговското 
претпријатие за. промет со стока на големо и мало 
— Београд, СО одлуката бр. 378 од 27.1^1970 го-
дина. 

Претставништвото ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, Светозар Стојковиќ, дирек-
тор на матичното претпријатие и Стојман Андреев-
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ски, в. д. шеф на деловницата, во границите на 
овластувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 430 од 17. VI. 1970 година. (1145) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 171, книга VI е запишана под 
фирма: „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие — Горче Петров — Организација на здру-
жен труд — Продавница во село Зајас, Кичевско. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на прехранбени стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 379 од 
25. Ш. 1970' година, од одржаната седница на 7. 
XI. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Асани Рамиз 
Рамазан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 249 од 14. VII 1970 година. (1216) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 666, страна 256, книга VI е запишана под 
фирма: „Газела" — индустрија за чевли и гумени 
производи — Скопје — Трговска мрежа — Скопје 
—• Продавница во Кичево, ул. „Маршал Тито" бр. 
62. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на чевли. 

Продавницата е основана од „Газела" — инду-
стрија за чевли и гумени производи — Скопје, со 
одлуката на работничкиот совет. 

Раководител на продавницата е Стојановски* 
Круме. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 70 од 3. VI. 1970 година. (1217) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 193, страна 855, книга II е запишана под 
фирма: Индустриско производно претпријатие 
„Таан алва" — Кавадарци — Организација на 
здружен труд — Продавница во село Сопот, Ка-
вадарско. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба, на мало, на готовите производи на 
претпријатието „Таан алва" — Кавадарци и тоа: 
алва-таанска, локум, бонбони, чоколади, кекси, пе-
чиво, безалкохолни пијалоци, пиво, сувомесни про-
изводи и друго, како и готовите производи на ос-
танатите производители како и стоките од групата 
под В, прехранбени артикли и предмети за куќни 
потреби (колонијални). 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Индустриското производно претпријатие. 
„Таан алва" — Кавадарци, со одлуката бр. 02-192/1 
од 30. IV. 1970 година, од одржаната седница на 
31. V. 1969 година 

Раководител на продавницата е Тошев Аспарух 
Драги. 

Организацијата на здружен труд — Продав-
ница број 11 во село Сопот, ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 417 од 11. VIII. 1970 година. (1218) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 193, страна 185, книга III е запишана под 
фирма: Индустриското производно претпријатие 
„Таан алва" — Кавадарци — Организација на 
здружен труд — Продавница број 10 во Кавадар-
ци, ул. „Брушанска населба". Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба, на мало, на го-

товите производи на Претпријатието „Таан алва" 
— Кавадарци и тоа: алва-таанска, локум, бонбони, 
чоколади, кекси, печиво, безалкохолни пијалоци, 
пиво, сувомесни производи и друго како и готови 
производи на останатите производители како и 
стоки од групата под В, прехранбени артикли и 
предмети за куќни потреби (колонијални). 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Индустриското производно претпријатие 
„Таан алва" — Кавадарци, со одлуката бр. 01-191/1 
од 30. IV. 1970 година, од одржаната седница на 
12. IV. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Илиев Ристов 
Петар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 4,18 од 11. VIII. 1970 година. (1219) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 193, страна 185, книга III е запишана под 
фирма: Индустриско производно претпријатие 
„Таан алва" — Кавадарци — Организација на 
здружен труд — Продавница број 9 во Кавадарци 
„Зелено пазарче". Предмет на работењето на про-
давницата е продажба, на мало, на готовите про-
изводи на Претпријатието „Таан алва" — Кавадар-
ци и тоа: алва-таанска ,локум, бонбони, чоколади, 
кекси, печива, безалкохолни пијалоци, пиво, суво-
месни производи и друго, како и готови производи 
на останатите производители како' и стоки од гру-
пата под В, прехранбени артикли и предмети за 
куќни потреби (колонијални). 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Индустриското производно претпријатие 
„Таан алва" — Кавадарци, со одлуката бр. 01-190/1 
од 30. IV. 1970 година, од одржаната седница на 15, 
III. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Тодоров Гоно 
Или! а. 

Организацијата на здружен труд — Продав-
ница број 9 во Кавадарци, ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува, матичното претпријатие, 
во границите на овластувањето1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 419 од 11. VIII. 1970 година. (1220) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 193, страна 185, книга III е запишана под 
Фирма: Индустриско производно претпријатие 
„Таан алва" — Кавадарци — Организацша на 
здружен труд — Продавница број 8 во село Во-
зарци, Кавадарско. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба, на мало, на готовите про-
изводи на Претпријатието „Таан алва" — Кава« 
дарци и тоа: алва-таанска, локум, бонбони, чоко-
лади. кекси, печива, безалкохолни пијалоци, пиво, 
сувомесни производи и друго, како и готовите про-
изводи од останатите производители, како и стоки 
од групата под В. ппехранбени артикли и пред-
мети за куќни потреби (колонијални). 

Продавницата е основана од работничкиот со^ 
вет, на Индустриското ПРОИЗВОДНО претпријатие 
..Таан алва" — Кавадарци, со одлуката бр. 02-189/1 
птт 30. IV 1970 година, од одржаната седница на 
15. ТИ. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Данев Димов 
Слободан, 

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

Ол О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 420 од 11. VIII. 1970 година. (1221) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 193, страна 187, книга III е запишана под 
фирма: Индустриско производно претпријатие 
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„Таан #лва" — Кавадарци — Организација на 
здружен труд — Продавница број 7 во Трстеник, 
Кавадарско. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба ,на мало, на готови производи на 
Претпријатието „Таан алва" — Кавадарци и тоа: 
алва-таанска, локум, бонбони, чоколади, кекси, пе-
чива, безалкохолни пијалоци, пиво, сувомесни про-
изводи и друго како и готови производи на оста-
натите претпријатија како и стоки од групата под 
В, прехранбени артикли и предмети за куќни по-
треби (колонијални). 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Индустриското производно претпријатие 
„Таан алва" — Кавадарци, со одлуката бр. 01-187/1 
од 30. IV. 1970 година, од одржаната седница на 
15. III. 1969 година 

Раководител на продавницата е Мукаетов Ва-
сил Јосиф. 

Организацијата на здружен труд — Продав-
ница број 7 во село Трстеник, ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие,, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 442 од И. VIII. 1970 година. 1222) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 193, страна 855, книга II е запишана под 
фирма: Индустриско производно претпријатие 
„Таан алва" — Кавадарци —• Организација на 
здружен труд — Продавница број 12 во Кавадар-
ци, ул. „Пано Мударов" бр. 7. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба, на мало, на го-
тови производи на Претпријатието „Таан алва" — 
Кавадарци и тоа: алва-таанска, локум, бонбони, 
чоколади, кекси, печива, безалкохолни пијалоци, 
пиво, сувомесни производи и друго како и готови 
производи на останатите производители како и сто-
ки од групата В, прехранбени артикли и предмети 
за куќни потреби (колонијални). 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Таан алва" — Кавадарци, 
со одлуката бр. 02-22 од 15. I. 1970 година, од одр-
жаната седница на 17. XII. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Николов Кр-
сте Петар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 464 од 11. VIII. 1970 година. (1223) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1361. страна 362, книга VI е запишано 
под фирма: Здружено претпријатие за дрвна ин-
дустрија и шумарство, за производство и внатрешен 
промет, на мало и големо „Македонија" — Скопје, 
ул. „Иво Рибар Лола" бр. 22. Предмет на работе-
њето на претпријатието е: 

а) заедничко стопанисување со шумите, на 
здружените организации, одгледување заштита и 
искористување на истите; 

б) заедничко планско производство и развојна 
политика во примарното, шпанското, полуфинал-
е т о и Финалното производство во шумарството и 
дрвната индустрија; 

в) заедничка инвестициона, научноистражу-
вачка и применувачка политика и единствена по-
литика за специјализација на поедините производи 
и други погони во дрвната индустрија и шумар-
ството; 

г) пласман на дрвните производи на домашниот 
пазар, набавка на основни, репродукциони и дру-
ги материјали за потребите на организациите во со-
став на трети лица; 

д) набавка од домашно производство на опре-
ма, алати, резервни делови, репроматеријали, пне-
уматика и други производи потребни за шумар-
ството, дрвната индустрија и градежништвото. 

В. д. директор на претпријатието е М а к а р е в -
ски Г. Војислав. 

Претпријатието е основано од ДИК „Црн Бор" 
— Прилеп, ИСП „Димче Еребица" — Кичево, 
ШИП „Преспа" — Ресен и ШИК „Јелак" — Те-
тово, со договорот бр. 5264 од 2. .VI., 1970 година. 

Здруженото претпријатие ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува Манасиевски Г. Војислав, 
в., д. директор, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 498 од 26. VI. 1970 год. (1225) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1362, страна 366, книга VI е запишана под 
фирма: Индустриско претпријатие за производство 
и ремонт на акумулатори „Светлост" — Бујановац 
— Организација на здружен труд — Продавница 
за акумулатори во Скопје, ул. „Гуро Салај" бр. 5. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на акумулатори. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Индустриското претпријатие за производ-
ство и ремонт на акумулатори „Светлост" — Бу-
јановац, со одлуката бр. 2020 од 5. XII. 1969 годи-
на од одржаната седница на 23. X. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Георгиевски 
Мирче. 

Организацијата на здружен труд — Продав-
ница за акумулатори во Скопје ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, директорот на матич-
ното претпријатие, Поповиќ Стојанчо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 528 од 30. VI. 1970 година. . (1227) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 171, книга VI е запишана под 
фирма: „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие — Ѓорче Петров — Организација на здру-
жен труд — Продавница во село Злокуќани, С К О П -
СКО. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Снежана" — Трговско угостителско претприја-
тие — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 01-2713 од 
20. XII. 1969 година, од одржаната седница на 27. 
XI. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Трајковски 
Душко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 209 од 14. VII. 1970 година. (1230) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 324, страна 127, книга II е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со меша-
на стока на големо и мало „Клепа" — Градско — 
Работна -единица во Градско, Титоввелешко. Пред-
мет на работењето на работната единица е промет" 
на големо и мало со сите видови индустриски стоки, 
земјоделски производи, сите видови прехранбени 
артикли и предмети за домашна потреба, моторни 
возила, земјоделски машини и алати, вештачки 
ѓубрива, семенски материјал, средства за заштита 
на растенијата и градежен материјал и огрев. 

Работната единица е основана од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие за промет со ме-
шана стока на големо и мало „Клепа", е. Градска, 
со одлуката бр. 88 од 24. III. 1969 година од одржа-
ната седница на 24. Ш. 1969 година. 

Раководител на работната единица е Насе Ле-
шевски, 
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Работната единица ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
^бр. 321/69 од 15. VI. 1970 година. (1146) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 546, страна 163, книга III е запишан под 
фирма: Агрокомбинат „Градинар-лозар" експорт-
импорт — Титов Велес, ул. ' „Алексо Демниев" бр. 
9. Комбинатот ги задржува дејностите за кои што 
се регистрирани организациите што се спојуваат: 
ЗИК „Лозар" — Титов Велес и Трговското претпри-
јатие „Градинар-лоза" •— Скопје (производство, 
внатрешен промет, увоз-извоз). 

Агрокомбинатот е основан со спојување на ра-
ботните организации: ЗИК „Лозар" — Титов Велес 
и Трговското претпријатие „Градинар-лоза" — Ско-
пје, со одлуката на работничките совети од 20. 
IV. 1970 година. 

Агрокомбинатот ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат досегашните потписници на 
работните организации што се спојуваат: Николов-
ски Трајан, в.д. директор, Марковски Спасе, зем. 
в.д. директор и Чупев Трајче, в.д. финансиски ди-
ректор, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Се бришат од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните ЗИК „Лозар" — Титов Велес, од рег. бр. 
266, страна 767, книга I и Трговското претпријатие 
„Градинар-лоза", — Скопје, од рег. бр. 687, страна 
1063, книга II поради спојување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 497 од 19. VI. 1970 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 276, книга VI е запишано под 
фирма: Дрвна индустрија „Треска" — Скопје — 
Склад во Гевгелија. Предмет на работењето на 
складот е трговска дејност на мало и големо — 
промет со градежна столарија, шпер и панел пло-
чи, иверица •— оплеменета и обична режана граѓа, 
санитарни уреди за уредување на станови, матери-
јали за облагање на ѕидови, подови и фасади и 
други материјали и производи што се потребни во 
градежништвото и дрвната индустрија 

Складот е основан од работничкиот совет на 
Дрвната индустрија „Треска" — Скопје, со одлука-
та од одржаната седница на 20. III. 1969 година. 

Раководител на складот е Буров Владо. 
Складот во Гевгелија ќе го потпишува, задол-

жува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 980/69 од 25. VI. 1970 година. (1159) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 669, страна 348, книга VI е запишана под 
фирма: Деловно здружение за полјоделство и ме-
ханизација „Агро-Македонија" експорт-импорт — 
Скопје — Самостојна организација на здружен, 
труд со својство на правно лице — Филијала во 
Гостивар, ул. „Иво Рибар—Лола" бр. 80. Предмет на 
работењето на филијалата е во име на здруже-
нието, а за сметка на членовите и во име и за 
сметка на членовите на Здружението заклучува до-
говори за купување и продавање на: 

— репродукциони материјали, механизирани 
средства за земјоделството, 

— сите видови градежен материјал, 
— сите видови семиња, овошен и лозов поса-

дочен материјал, 
-— парковски — шумски материјали, 
— сите видови помошен материјал за полјодел-

ството, 
— сите видови вештачки ѓубрива од домашно 

и странско производство, 

— сите видови средства за заштита на расте-
нијата од домашно и странско производство, 

•— сите видови на опрема, механизација, тран-
спортни и превозни средства (нова и употребувана), 

•— сите видови резервни делови за опрема и 
механизација, 

•— кабаста и концентрирана добиточна храна, 
— природен и товен добиток (ситен и крупен), 
— сточарски производи во свежа или прерабо-

тена состојба, 
— сите видови на амбалажа за земјоделското 

производство на домашниот и странскиот пазар, 
— пласманот на откупени земјоделски произ-

води (пол јод ел ски, индустриски, градинарски, овош-
тарско-лозарски и сточарски и преработки од пре-
хранбената индустрија на земјоделското производ-
ство за домашниот и странскиот пазар. -

Филијалата е основана од Извршниот одбор 
на Деловното здружение „Агро-Македонија" ек-
спорт-импорт — Скопје, со одлуката од одржаната 
седница на 28. IV. 1970 година. 

Филијалата во Гостивар ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, Игно Сретовски, директор на филијалата. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 424 од 22. V. 1970 година. (1160) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 16, страна 156, книга III е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет со нафта и наф-
тени деривати „Југопетрол" — Скопје — Бензинска 
помпа број 2 во Куманово, ул. „Доне Божинов" бб. 
Предмет на работењето на бензинската помпа е 
промет со бензин и други погонски горива. 

Бензинската помпа е основана од работничкиот 
совет на Претпријатието за промет со нафта и наф-
тени деривати ,.Југопетрол" —• Скопје, со одлуката 
бр. 829 од 30. I. 1969 година од одржаната седница 
на 7. V. 1968 г. 

Раководител на помпата е Марковски Драган. 
Бензинската помпа бр. 2 во Куманово ќе ја 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 114/69 од 26. VI. 1970 година. (1161) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 275, страна 69, книга II е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет, сервис и ремонт 
на големо и мало „Агроремонт" — Тетово — Ор-
ганизација на здружен труд без својство на прав-
но лице и без самостојна пресметка — Деловница 
во Кичево, на кружниот пат „Ивани Дол" — Ки-
чево. Предмет на работењето на деловницата е ре-
монт, сервис и поправка на моторни возила. 

Деловницата е основана од работничкиот совет 
на „Претпријатието за промет, сервис и ремонот на 
големо и мало „Агроремонт" — Тетово, со одлука-
та бр. 02—4720 од 18. XII. 1969 година. 

Раководител на деловницата е Милошевски Јо-
ван. 

Деловницата во Кичево ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 118 од 18. VI. 1970 година. (1162) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 275, страна 69. книга II е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет, сервис и ремонт 
на големо и мало „Агроремонт" —• Тетово — Орга-
низација на здружен труд без својство на правно 
лице и самостојна пресметка — Продавница во Ки-
чево, ул. „Амит Челопечанец" бр. 6. Предмет на 
работервето на продавницата е продажба на авто-
делови во Кичево. 
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Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Претпријатието за промет, сервис и ремонт на 
големо и мало „Агроремонт" •— Тетово, со одлу-
ката бр. 02-4720 од 18. XII. 1969 година.. 

Раководител на продавницата е Милошевски 
Јован. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 119 од 18. VI. 1970 г. (1163) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бР- 1357, страна 351, книга VI е запишано под 
фирма: Пољопривредно-индустриски комбинат „Бе-
чеј" — Бечеј — Организација на здружен труд — 
Стовариште во Скопје, ул. „11 Октомври" бр. 125. 
Предмет на работењето на стовариштето е про-
дажба на мало и големо на пиво, сите видови ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци, конзерви и мел-
нички преработки. 

Стовариштето е основано од работничкиот совет 
на Комбинатот „Бечеј" — Бечеј, со одлуката од 
одржаната седница на 29. ХП. 1969 година. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, рако-
водителот ' Арсовски Боро. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 193 од 25. VI. 1970 г. (1164) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 239, книга VI е запишана под 
фирма: ,,Центрокол они јал-ладилник" увоз-извоз — 
Скопје — Продавница „Супермаркет" број 45, на-
селба „Карпош III" — Скопје. Предмет на работе-
њето на продавницата е: 

а) продажба на мало на сите видови колонииал-
но-прехранбени и индустриски стоки, како и стоки 
потребни за домаќинството; . 

б) производство на леб, бели печива и сите 
видеви производи од брашно; 

в) продажба на текстил, на мало; 
г) продажба на сите видови електрични уреди, 

на мало; 
д) продажба на железарска стока, на мало. 
Продавницата е основана од работничкиот со-

вет на ..Центрокол они јал-ладилник" увоз-извоз — 
Скопје т одлуката од одржаната седница на 19. 
VI .1969 година. 

Раководител на продавницата е Александар Ни-
коловски. 

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

овластувањето. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје. 

бр. 481 од 25. VI. 1970 година. (1165) 

О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скоше објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр 181. страна 169, книга III е затрчана под 
Фирма* лтрчрпо-винапското претпритат^е ..Вино-
југ" — Гевгел ша — Продавница број 3 — стова-
риште по Скопје, пазар Аеродром. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е промет со алкохолни 
и безрлкпходни пијалоци, на мало, без право на 
точење во чаша — крчмарење. 

Продавницата е основана од Лозаро-винарското 
претпријатие ..Винојуг" — Гевгелија, со одлуката 
бр. 02-8071 од 29. ХИ. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Ивановски 
Цветан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 242 од 22. VI. 1970 г. (1166) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1355, страна 329, книга VI е запишано 
следното: „Рудар" — претпријатие за промет, ек-
спорт-импорт на рударско-технички7 материјал — 
Загреб — Организација на здружен труд Стова-
риште во Скопје, ул. „254" бр. 8. Предмет на рабо-
тењето на стовариштето е продажба на големо и 
мало на стока во внатрешниот промет од следните 
групи производи: опрема за рударството и градеж-
ништвото; електротехнички материјал; малопрера-
ботувачка и техничка стока, руди, метали, легури 
и неметали; вал јани и влечени производи; радио-
ишарати, грамофони, магнетофони и останати акус-
тични апарати; стакло, порцелан и керамичка сто-
ка; бои, лакови, хемикалии и каучук; селскосто-
пански машини и алатки; патни моторни возила, 
делови и прибор и тоа само: специјални возила, 
стабилни бензински и дизел мотори, делови за мо-
торни возила, вклучувајќи и ел ектроматери ја ли за 
истите како и додатни уреди и апарати за возила; 
предмети за широка потрошувачка и тоа: базарска 
и галантериска стока и играчки, производи од гу-
ма каучук и пластични маси, рударски материја-
ли и прибор и спортски прибор. 

Стовариштето е основано од работничкиот со-
вет на „Рудар" експорт-импорт од Загреб, со одлу-
ката од одржаната седница на 29. XII. 1969 го-
дина. 

Раководител на стовариштето е Ивановски 
Иван. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 226 од 22. VI. 1970 година. (1167) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 275, страна 69, книга II е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет, сервис и ремонт 
на големо и мало „Агроремонт" — Тетово — Орга-
низација на здружен труд без самостојна пресметка 
и без својство на правно лице, со сопствена жиро-
сметка — Деловница во Скопје, ул. „820". Предмет 
на работењето на деловницата е автомеханичар-
ски лимарски и лакерски сервис.' 

Деловницата е основана од работничкиот совет 
па Претпријатието за промет, сервис и ремонт на 
големо и мало „Агроремонт" — Тетово, со одлука-
та бр. 02-27 од 7. I. 1970 година од одржаната сед-
ница на 18. XII. 1969 година. 

Раководител на деловницата е Борче Геор-
гиевски. 

Деловницата во Скопје ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бп. 400 од 19. VI. 1970 г. (1168) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр .357, страна 229, книга II е запишана под 
фирма: Трговска работна организација „Воутокооп" 
— Гостивар, Организација на здружен труд — Де-
ловница — Скопје, ул. „Цветан Димов", барака 9, 
населба Бутел II — со сопствена жиоо-сметка. 
Предмет на работењето на организацијата е: 

а) трговија на големо и мало со сите видови 
стоки; 

б) агенциски услуги во прометот; 
в) откуп и продажба на земјоделски произво-

ди, млеко и млечни производи, месо, дивеч, живи-
на, јајца, кожа и волна; 

г) ПРОИЗВОДСТВО на земјоделски ПРОИЗВОДИ; 
д) угостителски и транспортни услуги; 

посредување во прометот со недвижности; 
е) промет на големо и мало со сите видови сто-
и репроматеријали, како и земјоделски маши-

ни, моторни возила, резервни делови, автогуми и 
опрема и сервисирање на сите видови стоки. 
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Организацијата на здружен труд е основана од 
Трговската работна организација „Врутокооп" — 
Гостивар, со одлуката од 10. I. 1970 година. 

Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжу-
паат и раздолжуваат Сливјановски Бранко, в.д. ра-
ководител и Јосифовски Југослав. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 466 од 23. VI. 1970 г. (1169) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
пег. бр. 1358, страна 357, книга VI е запишано под 
фирма: Пољопривредно-индустриски комбинат „Шу-
мадија" — Крагујевац — Организација на задру-
жен труд — Претставништво во Скопје, ул. „256" 
бб. Предмет на работењето на претставништвото е 
склучување на договори за купопродажба на стока 
во име и за сметка на претпријатието. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Комбинатот „Шумадија" — Крагу1евац. со 
одлуката од одржаната седница на 20. XII. 1969 
година. 

Организацијата на здружен труд — Претстав-
ништво во Скопје ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, Ме-
тодиевски Љубен, раководител на претставништ-
вото. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 386 од 26. VI. 1970 година. (1170) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 16. страна 353, книга VI е запишана под 
Фирмр: Претпријатие за промет со нафта и нафте-
ни о п с т а т и „Југопетрол" — Скопје — Бензинска 
помгт'^ станица „Аеросервис" — село Петровец, 
Скопско Предмет на работењето на помпната ста-
ница е ќе ги снабдува со бензин авионите на ци-
вилниот аеродром во Петровец. 

Помпната станица е основана од работничкиот 
совет на Претпријатието за промет со нафта и 
нафтени деривати „Југопетрол" — Скопје, со одлу-
ката бр. 5016' од 7. VI. 1969 година. 

Раководител на помината станица е Перков-
ски Данко. 

Бензинската ^ помпна станица „Аеросервис" — 
грдо Петровец, ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 560 од 30. VI. 1969 година. (1171) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
пег. бр. 1261, страна'345, книга VI е запишана под 
Фирма: Земјоделско-задружен комбинат „Аграр" — 
Бутел — Скопје, Продавница за прехранбени сто-
ки број 3 во село Чучер, Скопско. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е промет со прехранбе-
ни стоки, колонијални, индустриски и други стоки 
за широка потрошувачка, како и репроматеријали 
потребни за земјоделието, на мало. 

Продавницата е основана од Земјоделско-за-
дружниот комбинат „Аграр" — Бутел — Скопје, со 
одлуката бр. 02-29,6 од 28. XII. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Душан Спасиќ. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 45/69 од 22. VI. 1970 год. (1172) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1261, страна 345, книга VI е запишан? под 
Фирма: Земјоделско-задружен комбинат „Аграр" — 
Скопје — Продавница за продажба на овошје и 
зеленчук, колонијални, прехранбени и други сто-

ки за широка потрошувачка, на пазарче во Ѓорче 
Петров — Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на овошје и зеленчук, коло-
нијални, прехранбени и други стоки за широка по-
трошувачка. 

Продавницата е основана од Земјоделско-за-
дружниот комбинат „Аграр" — Скопје, со одлуката 
бр. 02-274/2 од 28. XII. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Кировски Јо-
ван. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 672/69 од 22. VI. 1970 година. (1173) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
пег. бр. 1261, страна 345, книга VI е запишана под 
Фирма: Земјоделско-задружен комбинат „Аграр" — 
С к о т е — Продавница за овошје и зеленчук, пре-
хранбени и други стоки за широка потрошувачка, 
ул. 'Иван Милутинови]*" — Скопје. Предмет на 
работењето на продавницата е промет со земјо-
делски производи, овошје и зеленчук, колонијал-
ни, прехранбени и други стоки за широка потро-
шувачка. 

Продавницата е основана од Земјоделско-за-
нружниот комбинат ..Аграр" — Скопје, со одлуката 
бр. 02-274/3 од 28. ХИ. 1969 година. 

" Р а к о в о д и т е л на продавницата е Стојчевски 
Илт/па. 

Продавнипата ќе ја потпишува, задолжува и 
>зттонжува матичното претпријатие, во границите 

тт̂  овластувањето. * . ^ 
Птт Окружниот стопански суд во Скопје 

бр. 673/69 од 22. VI. 1970 година. (1174) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
лека РО регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
пег. бр. 1261. страна 345, книга VI е запишана под 
г*>ирма: Зем јо делско-за дружен комбинат „Аграр" — 
Бутел — Скопје — Продавница за колонијални, 
прехранбени, индустриски и други стоки за широка 
потрошувачка и репроматеријали во село Мирков-
ци, Скопско. Предмет на работењето на продавни-
цата е промет со колонијални, прехранбени, ИНДУС-
ТРИСКИ и други стоки за широка потрошувачка 
и Репроматеријали. 

Продавницата е основана од Земјоделско-за-
,пружниот комбинат „Аграр" — Бутел — Скопје. 

Раководител на продавницата е Врсаќиевски 
Никче. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичната стопанска организација, во 
^раниттитр на овластувањето. 

Од О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скопје Л И . 
бр. 875/69 од 22. VI. 1970 година. (1175) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
пег. бр. 547, страна 167, книга III е запишана под 
Фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
..Македонија" од Струмица — Продавница во Ва-
ланлсво, ул. „Моша Пијаде" бр. 1. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на крупна 
железарија и градежни материјали, електро-уреди, 
текстил и конфекција, трикотажа и галантерија, 
намештај, земјоделски производи од индивидуални 
ттпот/гзволители, задруги или земјоделски комбинати, 
прехранбени артикли и предмети за домашни по-
треби, јажарска стока, каделни и јутени производи, 
производи од гума, каучук и пластични маси, же-
лезарска и метална стока (само ситна), нафтени де-
ривати (петрол), парфимериска и козметичка сто-
ка, стакло, порцелан и керамичка стока, делика-
т е с и производи, тутунски производи и кибрит, и 
мешана индустриска стока. 
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Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие на големо и мало „Ма-
кедонија" — Струмица, со одлуката бр. 03/16, од 
одржаната седница на 15. IV. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Тушевски Јо-
ван. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 135/68 од 30. VI. 1970 година. (1210) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 548, страна 173, книга III е запишана под 
фирма: Индустрија на текстилна, кожна и крзнар-
ска конфекција „Иднина" експорт-импорт —Бито-
ла — Организација на здружен труд — Продав-
ница број 20 во Валандово, ул. „Маршал Тито" бр. 
12. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на конфекциско производство на индустри-
јата. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Индустријата на текстилна, кожна и крзнарска 
конфекција „Иднина" —• експорт-импорт — Битола, 
со одлуката 04-956 од 27. IV. 1967 година. 

Раке водител на продавницата е Арсова Стојан 
Венета. 

Организацијата на здружен труд — Продавни-
ца број 20 во Валандово ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1267/67 од 30. VI. 1970 година. (1211) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 963, страна 283, книга VI е запишан под 
фирма: Југотутун" — здружено претпријатие за 
производство, откуп, обработка, преработка и про-
мет на тутун и тутунски производи — Скопје — 
Организација на здружен труд — Хотел гостилни-
ца „Арапска куќа" во Гевгелија. Предмет на рабо-
тењето на хотелот е врши угостителски услуги на 
лицата членови на работната заедница на Само-
стојниот погон за производство и обработка на 
тутун — Гевгелија и на лицата што не се членови 
на оваа заедница. 

Хотелот-гостилницата е основан од работнич-
киот совет на „Југотутун" — Скопје, со одлуката 
бр. 2414 од 8. XII. 1968 година, од одржаната сед-
ница на 10. XII. 1968 година. 

Организацијата на здружен труд — Хотел гос-
тилница „Арапска куќа" во Гевгелија ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, Малевски Алек-
сандар, в.д. раководител на Калкова В. Андонија, 
шеф на сметководството на погонот во Гевгелија, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1262/68 од 30. VI. 1970 година. (1212) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр 314, страна 211, книга II е запишана под 
фирма: ,.Интерплас" — индустрија за пластични 
производи, експорт-импорт и застапување — Бел-
град — Самостојна организација на здружен труд 
со својство на правно лице во состав на „Интер-
плас" — Белград — Фабрика за производство на 
амбалажа „30 јули" — Куманово. Предмет на ра-
ботењето на фабриката е: преработка на пластич-
ни маси отт сите видови по пат на убризгавање 
(термспреработка), вакумирање, екструдирање и 
друга техничка преработка во оваа област; прера-
ботка на гума, алуминиум и други метали и офор-
мување на готови производи од истите; изработка 
на алатки за преработка на пластични маси, гуми, 
алуминиум и др. за своите потреби и за трети 
лица; изведување на ремонтни и сервисни услуги 
и одржување на објектите и капацитетите за свои 
потреби и за трети лица; набавка на основни и 

помошни материјали и суровини со цел на прера-
ботка, односно производство на" нови производи; 
продажба на стока од сопствено производство; купу 
Бање и прдажба на производи кои го дополнуваат 
производството и овозможуваат услови за нормал-
но работење; обавување работи околу извозот и уво-
зот за свои потреби и за потребите на другите 
претпријатија од оваа област; застапување на 
странски фирми од својот делокруг на работење 
(репроматеријали, опрема и друго); организирање 
работно-техничка соработка со домашни и стран-
ски фирми и вршење услуги во превозот со свои 
транспортни средства за свои потреби и за потре-
бите на трети лица. 

Фабриката е основана со соединување на Фа-
^пиката за производство на амбалажа „30 јули" — 
Куманово со „Гумопластика" — Бујановац, Фабри-
ката за преработка, пластични маси „Лихнида" — 
Охрид, Индустриското претпријатие за пластични 
производи „Пластика" —• Скопје и Претпријатието 
^а преработка на пластични маси „7 јули" — Пре-
шево, во една стопанска организација „Интеоплас" 
— Белград, со решението на Окружниот стопански 
суд Белград, Фи. бр. 2182/69 од 9. VII. 1969 година 

" Фабриката за ПРОИЗВОДСТВО на амбалажа „30 
^ л и " — Куманово ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, Стојановски Герасим Јордан, раково-
дител, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Со соединувањето Фабриката за амбалажа „30 

јули" — Куманово се брише од регистарот на 
•претпријатијата и дуќаните к а ј овој суд, од рег. 
бр. 910, страна 649, книга I. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 907/69 од 29. VI. 1970 година. (1214) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 27, страна 237, книга I е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
..Бор" — Кичево — Продавница — Самопослуга во 
Кичево, „Булевар" бб. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба, на мало, на прехранбе-
ни артикли, алкохолни и безалкохолни пиј а лоци 
месни производи, парфимерија, садови и други 
стотги. за кои е регистрирано претпријатието. 

Продавницата е основана од работничкиот сове^ 
на ТРГОВСКОТО претпријатие, на, големо и мало 
..Бор" — Кичево, со одлуката бр. 1913 оп 5. X. 1967 
година, од одржаната седница, на 5. X. 1967 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Ристовски 
С П И Р О . 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи 
бг) 447/68 од 30. VI. 1970 година. (12151 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите, рег. бр. 49, стра-
на 543, книга I е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Лирија" село Никуштак — Организа-
ција за здружен труд — Продавница во село Ро-
ла љце, Кумановско. 

Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на разни колонијални, индустриски и пре-
хранбени стоки. 

Продавницата е основана од Задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Лирија" село Никуштак, 
со одлука од одржаната седница на 18. VI. 1968 
година. 

Раководител на продавницата е Рамани Шаќира 
Џеладин. 

Продавницата во село Ропаљце ќе ја потпишу-
ва, задолжува и раздолжува во границите на овла-
стувањето, задругата. 

Оо Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр: 1019/68 од 30. VI. 1970 година. (1213) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 12, стра-
на 257, книга П е запишана под фирма: Земјо-
делска задруга „Македонија" село Белимбегово — 
Организација на здружен труд — Погон во Ѓорче 
Петров, ул. „Радушка" бб. Предмет на работењето 
на Погонот е продажба на земјоделски производи, 
репродукциони материјали и вештачко ѓубре. 

Погонот е основан од задружниот совет на Зем-
јоделската задруга „Македонија" село Белимбегово, 
со одлуката бр. 1067 од 1. IX. 1969 година, од одр-
жаната седница на 13. УШ. 1969 година. 

Раководител на погонот е Огненовски Бла-
гоја. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
ложуваат , во границите на овластувањето, Огне-
новски Спасо Благоја, раководител, и Славевски 
Колев Ристо. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1115/69 од 30. VI. 1970 година. (1226) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на земјоделските задруги, рег. 
бр. 25, страна 401, книга П е запишан под фирма: 
Земјоделска задруга „Иво Рибар Лола" село Нова 
Брезица — Скопско — Организација на здружен 
труд, Погон, ул. „Страшо Пинџур" бр. 3 — Скопје 
— без својство на правно лице. 

Предмет на работењето на погонот е трговија" 
на големо и мало. 

Погонот е основан од Земјоделската задруга 
„Иво Рибар Лола", село Нова Бресница, Скопско, 
со одлуката бр. 310 од 19. П. 1970 година. 

Раководител на погонот е инженер Ристо Нај-
деше ски. 

Поенот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 541 од 9. УП. 1970 г. (1228) 

Окружниот сопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, стра-
на, книга П е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Прогрес" — Ѓорче Петров —• Скопје — 
Организација на здружен труд — Полнилница (ав-
10матска линија) за минерална вода е безалкохол-
ни пијалоци е. Вучидол, Скопско. Предмет на ра-
ботењето на полнилницата е експлоатација — пол-
нење на минерална вода и безалкохолни пијалоци. 

Полнилницата е основана од Земјоделската за-
друга „Прогрес" — Ѓорче Петров — Скопје, со од-
луката бр. 02-402 од 29. IV. 1969 година. 

Раководител на полнилницата е Шушалков То-
дор. 

Полнилницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, за-
другата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 479 од 6. УП. 1970 година. (1229) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 49, стра-
на 543, книга I е запишан под фирма: Земјодел-
ска задруга „Лирија" село Дикуштак — Склад во 
Куманово, ул. „Доне Божинов" бр. 56. Предмет на 
работењето на складот е продажба на големо и 
мало, на селскостопански производи. 

Складот е основан од Земјоделската задруга 
„Лирија" — село Никуштак, со одлуката бр. 0101-
71/1 од 8. П. 1968 година, на задружниот совет, од 
одржаната седница на 25. ХП. 1967 година. 

Раководител на складот е Рамани Џевадин. 
Складот ќе го потпишува, задолжува и р а ? 1 0 Л -

жува, во границите на овластувањето, задругата. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 160/68 од 30. VI. 1970 година. (1416) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 195, стра-
на 347, книга П е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Напредок" село Кадино, Скопско, Ор-
ганизација на здружен труд — Продавница во село 
Инжиково, Скопско. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Напредок" село Кадино, 
Скопско, со одлуката бр. 38 од 31. Ш. 1967 година, 
од одржаната седница на 15. V. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Трипуновски 
Драган. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, за-
другата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 260 од 20. УШ. 1970 година. 4 (1432) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за I година на име Катица Ди-
митрова, ул. „11 октомври" бр. 9, Т. Велес. (2285) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Коле Канински" — Битола 
на име Горѓи Груевски, е. Поешево, Битола. (2286) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Орде Мирчески, ул. „М. Тито" бр. 92, Прилеп. 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Стив Наумов" е. Бешишта 
на име Митре Волавечковски, е. Бешиште, Прилеп. 

Свидетелство од I година издадено од ХПТУ — 
Прилеп на име Снежана Алексоска, ул. „Буди-
шам" бр. 18, Прилеп. (2289) 

Возачка дозвола бр. 1906, издадена од ОВР — 
Тетово на име Димче Наумовски, е. Вратница, Те-
тово. (2290) 

Свидетелство за II година ,издадено од Гимна-
зијата „Методи Митевски—Брицо" — Делчево на 
име Стојан Иванов, е. Н. Истевник, Делчево. (2293) 

Свидетелство издадено од Индустриското учи-
лиште „Злате Малакоски" — Гостивар на име Бош-
ко Сим јаноски, е. Јегуновце, Гостивар. (2294) 

Ученичка книшка издадена од Училиштето „Бр. 
Миладинови" — е. Жван на име Драганка Ми-
лошевска, е. Г. Илино, Битола. (2295) 

Свидетелство за завршена I година индустри-
ско училиште на име Марјан Бобаноски, ул „К. Ј. 
Питу" бр. 185. Прилеп. (2296) 

Здравствена легитимација на име Невена Пав-
леска ул. „Ленин" бр. 93, Прилеп. (2298) 

Свидетелство дел. бо. 157/9 за завршено VIII 
одделение, издадено од Основното училиште „Мир-
че Ацев" — е. Локвица на име'Даница М. Блаже-
ска, е. Локвица, М. Брод. (2299) 

Ученичка книшка за V одделение на име Ѓоко 
Симески, Берово. (2301) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Училиштето за ученипи во стопанството' „Кочо 
Рацин" — Битола на име Цветанка Ферманова, ул. 
„Цар Самуил" бр. 13 Битола, (2302) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Петко Волчевски, ул. „Стрчин" бр. 
1, Битола. (2303) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Стив Наумов" —• Ресен на име Науме 
Божиновски, ул. „Илинденска" бр. 2, Ресен. (2304) 

Свидетелство за завршен III клас, издадено од 
Гимназијата „Стив Наумов" во Ресен на име Науме 
Божиновски, ул. „Илинденска" бр. 2. Ресен. (2305) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Љубица Ристеска, ул. „Пенка Котеска" бр. 8, При-
леп. (2306) 

Свидетелство за завршено I година индустри-
ско училиште (метален смер) на име Стеван Аце-
ски, е. Заполжани, Прилеп. (2307) 
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Свидетелство за завршен II клас гимназија на 
име Ордан Спиров, ул. „Мирка Гинова" бр. 3, Т. 
Велес. (2308) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение, 
издадено од Училиштето „Св. Кирил" — Т. Велес 
на име Благој Манев', ул. „Кочо Рацин" бр. 26, Т. 
Велес. (2309) 

Воена книшка издадена од В. П. 1716 — Сињ 
на име Ррште Костадиновски, Скопје. (2310) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ристе Костадиновски, Скопје. (2311) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Благоја Ковачевски, Скопје. (2312) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Андон Давитков, Скопје. (2313) 

Индекс бр. 188 издаден од Архитектонско-гра-
дежниот факултет —• Скопје на име Добринка Лон-
чевска, Скопје. (2314) 

Индекс бр. 13291, издаден од Педагошката ака-
демија — - Скопје на име Санде Кочмановски, 
Скопје. (2315) 

Свидетелство за II година, издадено од Гимна-
зијата „Цветан Димов" — Скопје на име Цветан 
Досевски, Скопје. (2316) 

Здравствена легитимација бр. 422808 издадена 
од ЗСО — Скопје на име Зоран К. Манев, Скопје. 

Свидетелство за I година, издадено од Економ-
ското училиште „Борис Кидрич" — Скопје на име 
Владо Цветковиќ, Скопје. (2318) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Савета Гардашевић Скопје. (2319) 

Свидетелство за И година, издадено од Педа-
гошката гимназија „Никола Карев" — Скопје на 
име Нада Маниќ, Скопје. (2320) 

Свидетелство за III година, издадено од Еко-
номското училиште „Борис Кидрич'- — Скопје на 
име Пандора Кралева, Скопје. (2321) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Гостивар на име Убавка Анастасијеска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајко Трајков, Скопје. (2323) 

Свидетелство за завршено II клас, издадено од 
Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје на име 
Мирјана Геровска, Скопје. (2324) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кр. Паланка на име Донка Петровска, Скопје. (2325) 

Воена книшка издадена од Лесковац на име 
Селахудин Мустафа, Скопје. (2326) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Михајло Николовски, Скопје. (2327) 

Здравствена легитимации издадени од ЗСО — 
Урошевац на име Миладин, Лепка, Даница, Цветко 
и Радојка Сталетовић Скопје. (2328) 

Земјоделски здравствени легитимации издадени 
од ЗСО — Кратово на име Коле и Богдана Крстев-
ски, Скопје. (2329) 

Работна книшка бр. 45565, издадена од Скопје 
на име Гоце Колевски, Скопје. (2330) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Игор Гоневски, Скопје. (2331) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајанка Станевска, Скопје. (2332) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Назми Ајдини, Скопје. (2333) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоја Домазетова, Скопје. (2334) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јованка Митовска, Скопје. (2335) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стеван Богевски, Скопје. (2336) 

Воена книшка издадена од Пожаревац на име 
Џаввд Демири, Скопје. (2337) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владимир Јанчев', Скопје. (2338) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Куманово на име Верка И. Ѓорѓиев-
ска, Скопје. (2339) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Игор Варадинов, Скопје. (2340) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Спировски, Скопје. (2341) 
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Свидетелство за завршена II година, издадено 
од Економското училиште „Моша Пијаде" — Скопје 
на име Снежана Тодоровска, Скопје. (2342) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Маврово на име Олга Сариева, Скопје. (2343) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Белѓузар Бафти јарева, Скопје. (2344) 

Индекс бр. 17207, издаден од Филозрфскиот фа-
култет — Скопје на име Љубинка Матовска, 
Скопје. (2345) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО' — 
Скопје на име Харедин Сума, Скопје. (2346) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мазам Суљовски, Скопје. (2347) 

Свидетелство за завршено IV година, издадено 
од Средно градежното училиште во Скопје на име 
Никола Димитровски, Скопје. (2348) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Богдана Алековска, Скопје. (2349) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Го лупка и Кате Пецановски, Скопје. 

Свидетелство за завршен I клас издадено од 
Гимназијата „ѓорѓи Димитров" — Скопје на име 
Миодраг Петковски, Скопје. (2351) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје на име Сашо Јовановски, Скопје. (2352) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Арсеније Андонов, Скопје. (2353) 

Свидетелство за II клас, издадено од Гимна-
зијата „Јосип Броз Тито" — Скопје на име Љу-
бинка Кочовска, Скопје. (2354) 

Свидетелства за I и II клас гимназија, издаде-
ни од Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје на 
име Мирка Велиновска, Скопје. (2355) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена 
од Основното училиште „Лирија" — Скопје на име 
Амит Бајрами, Скопје. (2356) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ибраим Рамадан, Скопје, (2357) 

Свидетелство бр. 13/69, за завршено Стопанско 
училиште УСУС „Димитар Влахов" •— Скопје на 
име Слободанка Дојчинова, Скопје. (2358) 

Бесплатна возна карта, издадена од Градски 
сообраќај — Скопје на име Младен К. Милошев-
ски, Скопје. (2359) 

Свидетелство за II клас, издадено од Гимнази-
јата „Ѓорги Димитров" — Скопје на име Драган 
Фрчковски, Скопје. (2360) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Даница Ѓорѓиевска, Скопје. (2361) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана Каракаш, Скопје (2362) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубиша Ѓорѓиевски, Скопје. (2363) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Кирил и Методија" —• ста-
ница Зелениково на пие Цветан Огненовски, Скоп-
је. (2364) 

Оружен лист бр. 2586, издаден од СВР — 
Скопје на име Симеон Дубарџиски, Скопје. (2365) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје на им,е 
Мимоза Д. Петкова, Скопје. (2366) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душко Петков, Скопје. " (2367) 

Здравствени^ легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Ѓорги и Јованка Бибановски, Скоп-
је. (2368) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од АСУЦ — Скопје на име Борис Поповски, Скопје. 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Исмет, Северџан и Санија Јашарови, 
Скопје. (2370) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Владо Симоновски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сулејман Џудерија, Скопје. (2372) 

Индекс бр. 5035, издаден од Природно матема-
тичкиот факултет — Скопје на име Музафер Ису-
фи, Скопје. (2373) 
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Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје на име 
Анастасија Занова, Скопје. - (2374) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Љупчо Бобановски, Скопје, (2375) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шериф Садику, Скопје. (2376) 

Ученичка книшка издадена од Осмолетката 
„Мирче Ацев" — Ѓ. Петров на име Јовица Трај-
ковски, Скопје. (2377) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Татјана Стоева, Скопје. (2378) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „29 ноември" — Скопје на 
име Снежана Божиновска, Скопје. (2379) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нејазин Идризи, Скопје. (2380) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Беба Костова, Скопје. (2381) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Реџеп Буњак, Скопје. (2382) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Денко Додевски, Скопје. (2383) 

Ученичка книшка и свидетелство за завршено 
VIII одделение, издадени од Осмолетката „Алек-
сандар Урдаревски" — с. Кучевиште на име Ра-
домир Урдаревић Скопје. (2384) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Ниневска, Скопје. (2385) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —, 
Скопје на име Сашо Стојановски, Скопје. (2386) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Орданчо Лазаревски,, Скопје. (2387) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Стив Наумов" — Скопје 
на име Јулијана Димова, Скопје. (2388) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Роза Димовска, Скопје. (2389) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Катерина Најкова, Скопје. (2390) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Цветан Димов" — Скопје 
на име Сава Тодоровски, Скопје. (2391) 

Свидетелство за завршено VIII одделение из-
дадено од Осмолетката „Владо Тасевски" —• Скопје 
на име Ленка Блажовска, Скопје. (2392) 

Воена книшка издадена во Скопје на име Џе-
маил Амит Алили, Скопје. (2393) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Биљана Влајковац, Скопје. (2394) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димче Цветковски, Скопје. (2395) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Методија Ончев, Скопје. (2396) 

Здравствена легитимација издадена одѕ ЗСО — 
Скопје на име Вацка Димишковска, Скопје. (2397) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Коневска, Скопје. (2398) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Драгановски, Скопје. (2399) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радмила Мазнева, Скопје. (2400) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Браќа Милади-
нови" — Колонија „Идризово" — СКОПСКО на име 
Слободан Рогановић Скопје. (2401) 

Свидетелство' за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Братство единство" нас. 
Драчево на име Музејен Азизова, Скопје. (2402) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јовица Стојановски, Скопје. (2403) 

Диплома за завршен испит, издадена од Учи-
телската школа во Скопје на име Славка Панте-
л и ћ Скопје. (2404) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Кочо Рацин" •— Св. Николе на име 
Димчо Михајлов, ул. „Пионерска" бр. 4, Свети Ни-
коле. (2405) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Иван Матевски, Скопје. (2406) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Димитровски, Скопје. (2407) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп Идризи, Скопје. (2408) 

Воена книшка издадена од Славонска Пожега 
на име Нехат Ибрахими, Скопје. (2409) 

Ученичка книшка за VI и VII одделение, изда-
дена од Основното училиште „11 октомври" -— 
Скопје на име Јовица Величковић Скопје. (2410) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
Осмолетката „Кочо Рацин" — с. Ракотинци на име 
Ацо Костовски, Скопје. (2411) 

, Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илинка Пеневска, Скопје. (2412) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Иле Јовановиќ, ул. „Боро Менков" бр. 11, Кума-
ново. (2413) 

Диплома бр. 17133/116 за квалификувана пле-
тачка, издадена од С. О. „Кисела Вода" —• Скопје 
на име Санда Димчева, Скопје. (2414) 

Индекс бр. 975, издаден од Архитектонско-гра-
дежниот факултет — Скопје на име Илија Иванов, 
Скопје. (2415) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Индустриското училиште во Скопје па име Злат-
ко Поповски, Скопје. (2416) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Вељо Јованов, Скопје. (2417) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Ацо Цветановски, Скопје. (2418) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славка Анициновска, Скопје. (2419) 

Диплома за завршен испит, издадена од Сред-
ио техничкото училиште „Здравко Цветковски" — 
Скопје на име Здравка Ѓокев ска, Скопје. (2420) 

Индекс бр. 11774, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Славица Которчевиќ, 
Скоше. (2421) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Спасе Перовски, Скопје. (2422) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мухамет Ахмети, Скопје. (2423) 

Индекс бр. 3625, издаден од Економскиот фа-
култет, Скопје на име Константин Васиљевић 
Скопје. (2424) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Методи Теов, Скопје. (2425) 

Ученичка книшка за навршено III одделение,' 
издадена од Осмолетката „Кирил Пејчиновић" — 
Скопје на име Томе Атанасовски, Скопје. (2426) 

Индекс бр. 878, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје па име Ибрахим С. Халед, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Биљана Трампева, Скопје. (2428) 

Индекс бр. 12116, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Снежана Тасевска, Скопје. 

(2429) 
Индекс бр. 5094, издаден од Медицинскиот фа-

култет — Скопје на име Зоран М. Радонић Скопје. 
Воена книшка издадена од ВП — 4868/10 — Би-

хаќ на име Симон Ангеловски, Скопје. (2431) 
Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 

Скопје на име Пембе Елези, Скопје. (2432) 
Земјоделска здравствена легитимација издаде-

на од ЗСО — Скопје на име Георги Манџуконски, 
Скопје. _ (2433) 

Воена книшка на име Перо ѓорѓиевски, Скопје. 
Ученичка книшка за завршено VП одделение, 

издадена од Осмолетката „Братство Единство" — 
нас. Драчево на име Снежана Ставрева, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мине Муртезани, Скопје. (2436) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје на име Снежана Станковић Скопје. (2437) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје на име Абас Демо, Скопје. (2438) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје на име Боривоје Стојановски, Скопје,. (2439) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Весел Реџеп, Скопје. (2440) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Сашко Тодоровски, Скопје. (2441) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димко Томов, Скопје. (2442) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште во е. Маково — Битол-
ско на име Доста Атанасовска, Скопје. (2443) 

Свидетелство за завршен испит на УЗУС „Ди-
митар Влахов" — Скопје гл. книга бр. 21/61, на име 
Лена М. Петровска, Скопје. (2444) 

Свидетелство за завршен V клас, издадено од 
Гимназијата „Раде Лончевски — Корчагин" — Ско-
пје на име Коста Ивановски, Скопје. (2445) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Жбојков, Скопје. (2446) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Анастасија Трпенова, Скопје. (2447) 

Свидетелства за завршени I и П година и сви-
детелство за завршен испит, издадени од Индустри-
ското училиште при Рудници и железарница — Ско-
пје на име Александар Стојковски, Скопје (2448) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струмица на име Илија Смиланов, Скопје. (2449) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •—• 
Скопје на име Рамадан Фетов, Скопје. (2450) 

Ученичка книшка издадена од Осмолетката „Ни-
кола Урдаревски" — Скопје на име Александар Јар-
чевски, Скопје. ' (2451) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ев-
да Клетничка, Скопје. (2452) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славе Атанасовски, Скопје. (2453) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Осмолетката „Борис Кидрич" — е. Сарај 
на име Абдил Беќири,, Скопје. (2454) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје на име Атанас Илиевски, Скопје. (2456) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васил Барамовски, Скопје. (2460) 

Здравствена легитимација бр. 340404, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Борјана Донева, Скопје. 

(2456) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-

дено од Осмолетката „Даме Груев", Скопје на име 
Стојко Чочоровски, Скопје. (2457) 

Индекс бр. 12877, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Абдулмуин Асанагаи, Ско-
пје. (2458) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје на име Шефкет Сулејманов ски, Скопје. (2459) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Силвана Ацева, Скопје. (2461) 

Здравствена легитимација на име Стојче Ристев-
ски, е. Гермијан, Битола. (2462) 

Свидетелство за завршена I година индустриско 
училиште (метален смер) на име Петар Мој анески, 
ул. „М. Ацев" бр. 26, Прилеп. (2463) 

Свидетелство за завршена П година, издадено 
од Индустриското училиште (метален смер) на име 
Борис Мицкоски, е. Заморани, Прилеп. (2464) 

Свидетелство за завршена I година индустри-
ско училиште (машински смер) на име Димитрија 
Андоноски, ул. „Д. Нареднико" бр. 61, Прилеп. (2465) 

Свидетелство за завршено I година, индустриско 
училиште (електро машински смер) на име Киро 
Магдески, ул. „М. Тито" бр. 83, Прилеп. (2466) 

Свидетелство бр. 01-22,6/1 за завршен I клас, из-
дадено од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Паланка 

Возачка дозвола бр. 270, издадена од ОВР — 
Македонски Брод на име Спасе Новески, е. Локви-
ца, М. Брод. ' (2468) 

Свидетелство од УШ одделение на име Младен 
Маркоски, е. Сланско, М. Брод. (2469) 

Свидетелство бр. 34 за завршено IV одделение, 
издадено од Училиштето „Димитар Влахов" е. Де-
вич на име Перса Сим јаноска, е. Девич, М. Брод. 

Свидетелство за стопанска школа на име Љу-
бомир Зафировски, ул. „К. Рацин" бр. 14, Т. Велес. 

Здравствена легитимација на име Снежана Ман-
аева, ул. „11 октомври" бр. 1 стан 4, Т. Велес. (2472) 

Бр. 28 — Стр. 479 

Свидетелства од I и П година, издадени од УЗУС 
— Гостивар на име Кире Мостров, ул. Бранко 
Шотра" бр. 19, Охрид. . (2476) 

Здравствена легитимација на име Марија Ли-
маноска, е. Лабуништа, Струга. ' (2477) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Битола на име Цветанка Костова, ул. „Бр. Ради-
ч е в и ћ , бр. 5, Битола. (2479) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Недрет Бесимова, ул. „31" бр. 3, Би-
тола. (2480) 

Свидетелство од Ш година, издадено од ХТТУ 
„Б. Кидрич" — Т. Велес на име Лидија Ристиќ, ул. 
„Н. Карев" бр. 3, Т. Велес. (2481) 

Здравствена легитимација на име Гордана Бош-
коска, е. Челопек, Тетово. (2482) 

Здравствена легитимација на име Раде С. Бош-
коски, е. Челопек, Тетово. (2483) 

Здравствена легитимација на име Душанка Бош-
коска, е. Челопек, Тетово. (2484) 

Работна книшка на име Рамадан Зеќири, ул. 
„Ново Село" бр. 31, Тетово. „ ° (2485) 

Свидетелство рег. бр. 130, за положен испит за 
квалификуван работник од металска струка, изда-
дено од Собранието на општина Берово на име Бо-
рис Герасимов Поповски, е. Смојмирово, Берово. 

Свидетелство за положен испит за квалифику-
ван металостругар, издадено од одделението за сто-
панство при СО — Берово на име Стојан П. Ста-
меновски, е. Црник, Берово. (2488) 

Здравствена легитимација на име Гоце Трајко-
ски, е. Н. Лагово, Прилеп. (2489) 

Свидетелство од I година бр. 11/151 на име Кам-
бер Селмани, е. Д. Гоновица, Гостивар. (2490) 

Ученичка книшка издадена од Училиштето „Ко-
ле Канински" — Битола на име Славица Христо-
ва, ул. „П. Гули" бр. 17, Битола. (2491) 

Здравствена легитимација на име Мура 3. Да-
утоска, Прилеп. (2492) 

Свидетелство за УШ одделени^, издадено од 
Училиштето „Благоја Кирков" — на име Гордана 
Јадошева, плоштад „Којник" бр. 15, Т. Велес. (2493) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Гимназијата „Кочо Рацин" — Т. Велес на име За-
горка Коцева, ул. „Б. Карпузов" бр. 4, Т. Велес. 

Здравствена легитимација на име Ленка б а -
јевска, ул. „Карпуш" бр. 29; Битола. (2495) 

Оружен лист рег. бр. 643, — 644, издаден од 
ОВР — Тетово на име Столе Наумоски, ул. „29 но-
ември" бр. 9, Тетово. (2497) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Радисав Стаматовски, е. Милетино, Тетово. (2498) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Стојан Богоевски, С. Блаце, Тетово. ' (2499) 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РАБОТНИЧ-
КИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „НАУМ НАУМОВСКИ — 

БОРЧЕ" — КРУШЕВО 

распишува 

К О Н К У Р С 

ЗА ИЗБОР-РЕИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА РА-
БОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „НАУМ НАУМОВ-
СКИ — БОРЧЕ" — КРУШЕВО 

У с л о в и : 
— кандидатот да има завршена висока школа и 

две години работно искуство, односно 
— да има виша школа и четири години работно 

искуство), 
—• да се истакнува со организаторски работа. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. Молбите со потребните документи се доста-
вуваат до Советот на Работничкиот универзитет 
„Наум Наумовски — Борче" — Крушево. (1800) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ИНСТИТУТ — 
СКОПЈЕ 

распишува , 

К О Н К У Р С 

за преизбор на еден соработник по генетика и 
селекција во звање научен соработник.. 

Кандидатот треба да ги исполнува следните 
услови: 

— да има завршено земјоделско-шумарски фа -
култет и Ш степен настава; 

— да ги исполнува општите услови по Законот 
за организација на научните дејности („Сл. весник 
на СРМ" бр. 9/1967); 

— да има 10 години работен стаж во научна 
организација и да покажал способност1 за само-
стојна научна работа. 

Со пријавата за конкурсот треба да се прило-
жат, покрај потребните документи за образование 
и работен стаж, список на научните и стручните 
трудови и самите трудови. 

Рок за пријавување по овој конкурс е 15 дена, 
од неговото објавување во „Сл. весник на СРМ". 

(1859) 

КОНКУРСНАТА 'КОМИСИЈА НА РАБОТНИЧКИ-
ОТ СОВЕТ НА УСЛУЖНО ПРОИЗВОДИТЕЛНА 
КОНДУРАЏИСКА ЗАДРУГА „ М И Ш К А " — 

ТЕТОВО 

р а с п и ш у в а 

В Т О Р К О Н К У Р С 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР (ПРЕИЗБОР) 
Кандидатот треба да ги исполнува условите 

предвидени според членот 55 од Законот за прет-
пријатијата и условите предвидени во членот 96 од 
СТАТУТОТ на задругата и тоа: 

—• да има висока стручна подготовка, економ-
ска насока и најмалку 2 години работно искуство 
Но струката и тоа една година на раководни ра-
ботни места; 

да има виша стручна подготовка — економ-
ско-комерцијална насока и најмалку 4 години ра-
ботно искуство во струката од кои 2 години на 
раководни работни места; 

•— да има средна стручна подготовка од еко-
номска насока и најмалку 6 години работно иску-
ство од кои 4 години на раководни работни места 
или висококвалификуван чевларски или трговски 
работник со 7 години практика од кои 5 години на 
раководни работни места. 

Молбите со потребните документи да се доста-
ват до конкурсната комисија на работничкиот со-
вет на задругата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву? 
вањето. (1862) 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН — 
ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

' ЗА ПРЕИЗБОР ИЛИ ИЗБОР 

1. Еден асистент или научен ^соработник во 
Одделението за селекција. 

2. Еден: асистент или научен соработник во Би-
охемиската лабораторија. 

У С Л О В И : 

Покрај условите предвидени со Основниот за-
кон за работни односи и Законот за организација 
на научните дејности да ги исполнуваат и след-
ните: 

— под еден, кандидатот да има завршено зем-
јоделско-шумарски факултет, 

— под два, кандидатот да има завршено пзри-
родно-математички факултет — група хемија. 

Со пријавата кандидатите да ги приложат по-
требните документи според ОЗРО, биографија и 
објавени трудови. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на средствата за лични доходи во Инсти-
тутот. 

Конкурсот трае' 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СР Македонија". 

(1861) 
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