
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 9 јули 1965 
С к о п ј е 

Број 24 Год XXI 

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

244. 
Врз основа на член 11 став 1 и член 18 став 3 

од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за 
избор на пратеник на Републичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија во Изборната единица Прилеп Ш. 

2. Изборот во Општинското собрание ќе се 
одржи на 10 септември 1965 година. 

3. Изборот од страна на избирачите! ќе се одр-
жи на 26 септември 1965 година. 

Број 1380' 
6 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

245. 
Врз основа на член 21 став 1 точка 3 член 133 

став 2 точка 1 од Законот за организација и Фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 22/62) и член 3 од Законот за 
привремено продолжување на важењето на стопите 
на придонесот за социјално осигурувања определе-
ни за 1964 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 
4/65), Собранието на Републичката заедница за со-
цијално осигурување на работниците на СР Маке-
донија, на својата седница одржана на 29 април 
1965 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ВО 1965 
ГОДИНА ЌЕ СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА СИГУРНОС-
НА РЕЗЕРВА И ВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА НА 
ФОНДОВИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

г 
За сигурносна резерва на фондот за инвалид-

ско осигурување се издвојува 1,0% од приходите 
остварени со основниот придонес за инвалидското 
осигурување. 

За сигурносна резерва на фондот за пензиско 
осигурување се издвојува 1,0% од приходите оства-
рени со основниот придонес за пензиското осигу-
рување. 

П 
За валоризациона резрва на фондот за инва-

лидско осигурување се издробува 10,89% од прихо-
дите остварени со основниот придонес за инвалид-
ското осигурување. 

За валоризациона резерва на фондот за пензи-
ско осигурување се издвојува 8,80% од приходите 
остварени со основниот придонес за пензиското оси-
гурување. 

Ш 
Сигурносната и валоризационата резерва по 

стопите определени со оваа одлука ќе се пресме-
тува и издвојува од придонесот уплатен од 1 ја-
нуари 1985 година. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен веснik на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ-

ТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1316/1 
29 април 1965 година 

Скопје 
Директор, Претседател, 

Душко Ѓорѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р, 

246. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИК НА СОБРА-

НИЕТО НА СРМ 

ДО 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
—' Републички собор — 

С к о п ј е 
Републичката изборна комисија за избор на 

републички пратеници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, во смислата на 
член 104 во врска со член 132 став 1 од Законот 
за избор на пратеници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија н на основа 
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примените изборни акти од Општинската изборна 
комисија во Штип — II му го поднесува на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗ-
БОРИ ЗА ПРАТЕНИК НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-

ЈА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА ШТИП - II 

I. На 27 јуни 1965 година одржани се непос-
редните избори за пратеник на Републичкиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија во изборната единица Штип — II. 

II. На изборите избирачите гласаа непосредно 
за кандидатот за пратеник чија кандидатура беше 
потврдена од Општинската изборна комисија во 
Штип — П и кој беше избран за кандидат за пра-
теник во Собранието на Општината Штип на 14 
јуни 1965 година. 

Името на кандидатот Републичката изборна 
комисија го објави согласно член 102 став 1 од 
Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија со обја-
ва број 248 од 16 јуни 1965 година во „Службен 
весник на СР Македонија". 

Ш. Изборите се извршени во склад со одред-
бите на Законот за избор на пратеници на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
и до денот на составувањето на овој извештај не 
се поднесени приговори или жалби, ниту пријави 
или предлози за покренување на кривична пос-
тапка. 

IV. Општинската изборна комисија во Штип 
го утврди резултатот од гласањето во изборната 
единица Штип II на начинот предвиден со член 
127—129 од Законот за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија и според утврдената состојба го прогласп 
кандид,атот ДОГАНЏИСКА ДАНЕВА СТОЈКА од 
Штип за избран и му издаде уверение. 

Резултатот од изборите е следниот: 
Во изборната единица Штип — И од вкупно 

7.032 запишани избирачи гласале 5.494 или 77,65%, 
За кандидатот Доганџиска Данева Стојка гла-

сале 5.461 избирачи или 99%, а не важечки лив-
чиња има 35 или 1%. 

За пратеник е избран кандидатот Доганџиска 
Данева Стојка од Штип. 

Број 248/3 
1 јули 1965 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Јанев, с. р. Киро Никовски, с. р. 

Ч Л Е Н О В И : 
1. Стојче Поповски, с. р. 
2. Перо Липковски, с. р. 
3. Зоге Груевски, с. р. 
4. Нуши Крлиу, с. р. 
5. Киро Зрмановски, с. р. 

247. 
Врз основа на член 102 став 1 од Законот за 

избор на пратеници во Собранието на Социјалисти-
чка Република Македонија, а во врска со дополни-
телните избори за избо,рната единица Штип П, рас-
пишани со решение бр. 937 од 13. V. 1965 година на 
Претседателот на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, Републичката изборна ко-
мисија за избор на пратеници на Соб,ранието на 
Социјалистичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 

дека на 14 јуни 1965 година во Собранието на 
Општината Штип, за изборот што ќе се одржи на 
27 јуни 1965 година, избран е кандидатот за пра-
теник на Републичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија ДОГАН-

ЏИСКА ДАНЕВА СТОЈКА од Штип, во изборната 
единица Штип П. 

Број 248/2 
16 јуни 1965 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Јанев, с. р. Киро Никовски, с. р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-3723/1 од 22 
февруари 1965 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Адеми Мехметсеит, роден на 27 
април 1833 година во село Врапчиште, Собрание на 
општината во Гостивар, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Месуд. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (190) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-5836/1 од 25 
март 1965 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Јоновски Крсте, роден на 18 ав-
густ 1925 година во село Лескоец, од татко Саво 
и мајка Санта, така што во иднина фамилијарното 
име ќе му гласи Пулески. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (192) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-6320/1 од 14 
април 1965 година, ја одобри промената на личното 
име на Ѓоргиевски Славе, роден на 10 мај 1920 го-
дина во село Ранковци, Општина Крива Паланка, 
од татко Лазар и мајка Гена, така што во иднина 
личното име ќем у гласи Гошевски Славко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (193) 



9 јули 1965 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Вр. 24 - Стр. 58? 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО ОХРИД 

При Окружниот суд во Охрид по правната ра-
бота на тужителката д-р Калипсо Славова, роде-
на Петрова, заболекар од град Кичева, против 
д-р Владимир Славов, лекар, со последно бора-
виште во град Битола, ул. „Стевче Патако" број 
2, а сега со непознато местожителство, е подигнат 
бракоразводен спор. За привремен застапник на 
тужениот д-р Владимир Славов му е поставен су-
дијата при Општинскиот суд во Кичево Андрија 
Поповски, согласно член 77 ст. 2 т. 4 од Законот 
за процесната постапка, бидејќи местожителството 
на тужениот е непознато, а истиот нема полно-
мошник. 

Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува тужениот по предната правна работа, се до-
дека тужениот или неговиот полномошник не го 
извести судот дека му е поставен старател. 

Од Окружниот суд во Охрид, ГО. бр. 148/65 (194:) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 
При овој суд е подигната постапка за прогла-

сување за неважен загубениот чек број 205957, из-
даден од Комуналната банка во Битола, на име 
Димитар Цветановски од Битола, вредност на че-
кот 30.000 динари. 

Се повикува секој оној што го притежава че-
кот по било кој основ да се јави во суд или да 
стави приговор против поништувањето му, во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен 
весник на СРМ". 

Во противно, по истекот на наведениот рок, че-
кот ќе се смета за поништен. 

Од Општинскиот суд во Прилеп. Р. бр. 147/65. 
(196) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП! 
При Општинскиот суд во Прилеп се води по-

стапка за докажување на загубено свидетелство 
за завршено IV одделение основно училиште во 
село Зрзе, Прилепско, през учебната 1936/37 година 
на име Тодороски Божо, роден во село Зрзе, а сега 
живее во Белград, ул. ,,В. Секулич" број 122. 

Се поканува секое лице што го има најдено 
или го пронајде горенаведеното свидетелство да 
јави на овој суд во рок од 3 месеци од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 212/65. 
(198) 

При Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено IV одделение основно училиште во село 
Кадино Село, Прилепско, през учебната 1924/25 
година на име Трајче Деркоски од село Веселчани. 

Се поканува секое лице што го нашло или го 
пронајде горенаведеното свидетелство да јави на 
овој суд во рок од 3 месеци од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 214/65. 

При Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување на загубеното свидетелство за 
завршено IV одделение основно училиште во село 
Кокре, Прилепско, през учебната 1932/33 година на 
име Василески Трајко од село Кален, Прилепско. 

Се поканува секое лице што го има најдено 
јили го пронајде горенаведеното свидетелство да 
јави на овој суд во рок од 3 месеци од објавува-

њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 
Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 266/65. 

(200) 

Црн Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување на загубеното свидетелство за 
завршено Ш клас трговско училиште во Прилеп 
през учебната 1933/34 година на име Димитриески 
Тошков Борис од Прилеп, кула-стан број 8. 

Се поканува секое лице што го има најдено 
или го пронајде горенаведеното свидетелство да 
јави на овој суд во рок од 3 месеци по објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 320/65. 
(201) 

При Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување на загубени свидетелства 
за завршено IV одделение основно училиште, през 
уч-ебната 1938/39 година и за завршено VI одделе-
ние, през учебната 1942/43 година на име Конески 
Спирков Цветко од село Маргари. 

Се поканува секое лице што ги има најдено 
горенаведените свидетелства или ги: пронајде да 
јави на овој суд во рок од 3 месеци од објавува-
њето на ОВОЈ оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 284/65. 
(202) 

При Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено IV одделение основно училиште во село 
Вепрчани, Прилепско, през учебната 1941/42 годите 
на име Настески Д. Насте од село Вепрчани, При-
лепско. 

Се поканува секое лице што го има најдено 
или го пронајде горенаведеното свидетелство да 
Јави на овој суд во рок од 3 месеци од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 309/65. 
(203) 

При Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено IV одделение основно училиште во село 
Дуње, през учебната 1930/31 година на име Тоде-
ски Трај кое Стојан од село Дуње. 

Се поканува секое лице што го има најдено 
или го пронајде горенаведеното свидетелство да 
јави на овој суд во рок од 3 месеци од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 217/65. 
(204) 
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При Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено IV одделение основно училиште през 
учебната 1934/35 година во Прилеп на име Моми-
роска 3. Драгица од Прилеп. 

Се поканува секое лице што го има најдено 
или го пронајде горенаведеното свидетелство да 
јави на овој суд во рок од 3 месеци по' објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 409/65. 
(205) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО 
При Општинскиот суд во Кичево се води по-

стапка за докажување на загубено свидетелството 
за завршено IV одделение основно училиште 
1940/41 на име Спироска Ефтова Милева, од село 
Другово, Кичевско'. 

Се повикува секое лице што го има најдено 
или го пронајде горенаведеното' свидетелство да 
јави на овој суд во рок од 3 месеци до објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 194/65. 
(197) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 
Општинскиот суд во Кочани, по правната ра-

бота на тужителот Стево Божинов од град, Кочани, 
со стан на улица „Љ. Сандов" бр. 30, против Аб-
диовски Мемед Хасан, од село Мелница, Титовве-
лешко, Мустафов ски Иса Асан од с. Горно Вра-
новци, Титоввелешко, односно гр. Штип, со стан на 
улица „2, август" бр. 15 за неисполнување на дого-
вор, вредност 60.000 динари, го поставува за при-
времен застапник Киро Цеков, службеник во служ-
бата за, правна помош при ОС — Кочани, на 
тужениот Мустафовски Иса Асан од село Горно 
Врановци, Титоввелешко, односно град Штип, со 
стан на ул. „2 август" бр. 15, согласно член 77 ст. 
2 т. 4 од ЗПП. 

Поставениот привремен застапник Киро Цеков, 
службеник во службата за правна помош при О С 
— Кочани, ќе го застапува тужениот Мустафовски 
Асан, по тужбата на тужителот се додека тој 
лично или неговиот полномошник не се јави пред 
судот, односно додека органот на старателството 
при О С — Штип не го извести судот дека му е 
поставен старател. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 679/63 
(195) 

ЛИКВИДАЦИИ 

По одлуката на советот број 934/2 и решението 
за дадената согласност на Собранието на општина-
та Куманово број 8370/1 од 17 март 1965 година 
Сервисите на Втората станбена заедница „Доне 
Божинов" — Куманово од 28. П. 1965 година се 
ставаат во ликвидација. 

Се покануваат сите поверители и должници, 
да ги пријават своите побарувања, односно да ги 
измират своите долгови во рок од 30 дена од обја-

вувањето на огласот. По истекот на наведениот рок 
нема да се признаваат никакви побарувања, а за 
исправна ќе се смета книговодствената состојба на 
сервисите и долговите ќе се наплатуваат по суд-
ски пат. 

Од Ликвидационата комисија. (563) 

Со решението на Собранието на општината 
Кочани број 01-4665 од 28. V. 1965 година над 
установата со самостојно финансирање — Завод 
за преквалификација на работниците „Широко 
Езеро" — Кочани е покрената постапка за редовна 
ликвидација. 

За спроведување постапката на ликвидацијата 
е именуван Ликвидационен одбор во состав: Лазар 
Јанков, за претседател на одборот, Димитар Наунов 
и Љубомир Петров, за членови. 

Се покануваат поверителите и должниците на 
Заводот за преквалификација на работниците 
„Широко Езеро" во ликвидација, во рок од 15 дена 
од објавувањето на огласот да ги пријават своите 
побарувања Односно долгувања спрема Заводот 
„Широко Езеро" — Кочани. 

Од Ликвидациониот одбор (688) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 19. IV. 1965 година на страна 223, реден број 7 
е запишано следното: Работничката службеничка 
менза број 1 од Пробиштип на Градежното прет 
пријатие „Прогрес" — Пробиштип, е ставена во 
редовна ликвидација. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Градежното 
претпријатие „Прогрес" — Пробиштип број 03-102 
од 27. П. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 52/65. (690) 

Со решението на Собранието на општината Ко-
шани број 4834/1 од 28. V. 1965 година ставено е во 
редовна ликвидација Земјоделското стопанство 
„Лоза" од Спанчево — Општина Кочани и е 
одреден Ликвидационен одбор. 

Се повикуваат сите поверители и должници на 
ова Земјоделско стопанство ро рок од 30 дена од 

,денот на објавувањето на огласот, да ги пријават 
на ликвидациониот одбор сите свои потражу вања, 
односно долгови спрема ова стопанство. 

Од Ликвидациониот одбор (813) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. IV. 1964 година под рег. број 8/59, книга I е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Продав-
ницата во Битола на Комбинатот „Вулкан" од Ниш 
и ќе гласи: Трговско претпријатие за промет со 
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чевли, производи од гума, каучук и пластични 
маси на големо „Обуќа" од Бео1рад - Продав-
ница во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 174/64. (768) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. Ш. 1964 година под рег. број 236/55, книга I е 
запишано следното: Се проширува дејноста на За-
наетчиското претпријатие „Гоце Радосављевић од 
Битола и ќе гласи: вршење занаетчиски и градеж-
но-занаетчиски производствени и услужни работи 
од занимањата: инсталатерска за водовод и кана-
лизација, инсталатерска за парно греење и клима-
тизација, браварска, лимарска, ковачка, електро-
инсталатерска, електромеханичка и прецизно-ме-
хѕничарска. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 107/64. (769) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30.1.1964 година под рег. број 203/55, книга I е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Претпри-
јатието за обработка на тутун од Битола и ќе гла-
си: Претпријатие за откуп, производство, обра-
ботка и продажба на тутун, со седиште во Битола. 

Се менува дејноста на претпријатието и ќе 
гласи: откуп, производство, обработка и продажба 
на тутун. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 30/64. (770; 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. II. 1964 година под рег. број 3/60, книга I е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Претпри-
јатието за обработка и продажба на тутун од Де-
мир Хисар и ќе гласи: Работна организација за 
производство, откуп, обработка и продажба на ту-
тун, се седиште во Демир Хисар. 

Предмет на работењето на работната организа-
ција е: производство, откуп, обработка и продажба 
на тутун во лист. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 40/64. (771) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13.1.1964 година под рег. број 4/58, книга II е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Земјо-
делската задруга „Братство" од село Лажани, Би-
толска околија, и ќе гласи: Земјоделска задруга 
„Братство" од село Лажани, со селата Кошино 
Јакраново, Сажево и Борино. 

Се проширува дејноста на задругата и ќе гла-
си: откуп на индустриски култури, памук, сончо-
глед, шеќерна репка, тутун, семе од маслодајна 
репка и др. индустриски култури. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 3/64. (772) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27.1.1964 година под рег. број 2/62, книга I е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Тр-
говското претпријатие на големо „Прехрана" од 
Битола и ќе гласи: вршење на кланички услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 14/64. (773) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. II. 1964 година под рег. број 1/62, книга I е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата „Ревија4 од Битола на Трговското прет-
пријатие „Нова трговија" од Битола и ќе гласи: 
промет со музички инструменти, радиоапарати и 
прибор, железарски и метални стоки, велосипеди, 
машини за шиење и прибор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 33/64. (774) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. XII. 1963 година под рег. број 4/61, книга I е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Комунал-
ната конзумна млекара „Млекар" од Битола и ќе 
гласи: Конзумна млекара „Млекар", со седиште во 
Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 385/63. (786) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. XI. 1963 година под рег. број 12/58, книга I е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Тр-
говското претпријатие „Искра", со седиште во село 
Кривогаштани, Битолска околија, и ќе гласи: про-
дажба на судски таксени марки, вредносници, по-
штенски марки, производи за сточна храна, лозови 
за државна лотарија, лото и спортска прогноза. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 381/63. (787) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. II. 1964 година под рег. број 8/55, книга I е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Зем-
јоделската задруга „Симо Тренков" од село Пуста 
Река, Битолска околија, и ќе гласи: ќе врши уго-
стителска дејност со отворање на бифе. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 50/64. (788) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1964 година под рег. број 188/55, книга I е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Претпри-
јатието за изработка на земјоделски алати „Зем-
јоделец" од Битола и ќе гласи: Занаетчиско про-
изводително и услужно претпријатие „Универзал" 
од Битола. Предмет на работењето на претприја-
тието е: производство и вршење услуги и промет 
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на производи од столарскиот, коларскиот и ко-
вачкиот занает. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 205/64. (789) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. IV. 1964 година под рег. број 83/55, книга I е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Занает-
чиското претпррЈЈатие „Напредок" од Битола и ќе 
гласи: Производители претпријатие „Напредок", 
со седиште во Битола. Предмет на работењето на 
претпријатието о: 

Основна дејност: производство на ќилими, јам-
болии, предено, разни куси и волнени ткаенини, 
јорганот, душеци, перници и вршење услуги од 
занимањата — оптичко, саатчиско и хемиско чис-
тење и перење на алишта и постелина. 

Споредна дејност: продажба на сопствени про-
изводи, како и туѓи производи за дополнување на 
асортиманот и тоа: очила, налив пера, оптички 
помагала, куси и плетени текстилни производи, 
волнени ткаенини, саати, изработки од драгоцени 
метали и слична бижутерија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 127/64. (790) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. V. 1984 година под рег. број 53/55, книга V е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Сер-
висот за градежен материјал „Бор" од Кичево и 
ќе гласи: продажба на музички инструменти, ма 
торни возила и делови за истите, радиоапарати, 
телевизори, магнетофони, грамофонски плочи и 
разни антени. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 201/64. (792) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. III. 1964 година под рег. број 3/57, книга Ш е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Зем-
јоделската задруга „Прогрес" од Дебар и ќе гласи: 
вршење услуги со јавен превоз на стоки со мо-
торни возила. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 114/64. (793) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. XII. 1964 година под рег. број 55/55, книга II е 
запишано следното: Се проширува дејноста на 
Продавницата за железарски стоки во Крушево 
на Трговското претпријатие „Езериште" од Кру-
шево, која гласи: продажба на огревно дрво и 
јаглен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 389/63. (794) 

Окружниот! стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските) организации на 
за. IV. 1964 година под рег. број 11/55-ГУ, книга 
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IV е запишано следното: Се проширува дејноста 
на Земјоделската задруга „Илинден", со седиште 
во село Стење, Охридска околија, и ќе гласи: 
отворање гранка на рибарство. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 184/64. (796) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. II. 1964 година под рег. број 59/55, книга Ш е 
запишано следното: Се менува фирмата на Инду-
стријата за мсгрлт1 производи, инзталац 1ја и др. 
„Братство" од Охрид и ќе гласи: индустрија за 
метални производи „Братство" со седиште во 
Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 38/64. (797) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10 Ш. 1964 година под рег. број 26/60, книга И е 
запишано следното: Се менува фирмата на Про-
давницата „Капријед" во Охрид и ќе гласи: „На-
пријед" — Конфекција Загреб — Продавница во 
Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 87/64. (798) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. II. 1964 година под рег. број 6/58, книга П е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Продав-
ницата „Вулкан" во Прилеп на Комбинатот за чев-
ли „Вулкан" од Ниш и ќе гласи: Трговско прет-
пријатие за промет со чевли, производи од гума, 
каучук и пластични маси на големо „Обуќа" од 
Белград — Продавница во Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 53/64. (799) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. IV. 1964 година под рег. број 68/55, книга II е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Ту-
туновиот комбинат од Прилеп и ќе гласи: произ-
водство и продажба на тутунов расад, вршење на 
земјоделски услуги: орање, припрема на земји-
штето за производство на тутун и вршење на дру-
ги услуги сврзани со тутуновото производство на 
кооперантите од комбинатот, продажба на репро-
дукционен материјал за тутунопроизводство. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 192/64. (800) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. V. 1964 година под рег. број 83/55, книга II е 
запишано следното: Се менува фирмата на Град-
ското претпријатие за водовод и електрична ин-
сталација од Прилеп и ќе гласи: Монтажно инста-
латерско претпријатие „Димче Мирчески — Банка-
рот", со седиште во Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 197/64. (801) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. III. 1964 година под рег. број 42/55, книга П е 
запишано следното: Се проширува дејноста на 
Продавницата број 1 во Прилеп на Претприја-
тието за снабдување „Исхрана" од Прилеп и ќе 
гласи: продажба на животни прехранбени артикли 
и предмети за куќни потреби. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 91/64. (803) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17. IV. 1964 година под рег. број 5/59, книга II е 
запишано следното: Се проширува дејноста на 
Конфекцијата „Солидност" од Прилеп и ќе гласи: 
производство на јоргани и постели. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 140/64. (804) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. II. 1964 година под рег. број 26/60, книга I е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Фабри-
ката за помучно предиво во изградба „Билјана" 
од Прилеп и ќе гласи: Текстилна индустрија во из-
градба „Билјана", со седиште во Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 42/64. (805) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. П). 1964 година под рег. број 42/55, книга П е 
запишано следното: Се проширува дејноста на 
Продавницата број 2 од Прилеп на Претпријатието 
за снабдување „Исхрана" од Прилеп, а која гласи: 
продажба на животни прехранбени артикли и 
предмети за куќни потреби, цигари и кибрит. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 51/64. (806) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. II. 1964 година под рег. броЈ 8/55, книга II е 
запишано следното: Се менува дејноста на Продав-
ницата за намештај во Прилеп на Трговското 
претпријатие „Текстил" — Прилеп и ќе гласи: про-
дажба на текстил, кратка плетена стока и лесна 
конфекција. 

За раководител на продавницата е назначен 
Спироски Горѓе. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 47/64. (807) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. I. 1964 година под рег. број 15/62, книга I е за-
пишано следното: Се менува називот на Продавни-
цата „Вулкан" од Ресен на Комбинатот „Вулкан" 
од Ниш и ќе гласи: Трговско претпријатие на го-
лемо за промет со чевли, производи од гума, кау-
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чук и пластични маси „Обуќа" — Београд — 
Продавница во Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 29/64. (810) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. III. 1964 година под рег. број 11/55, книга IV е 
запишано следното: Се проширува дејноста на 
Трговското претпријатие „Преспанско Езеро" од 
Ресен и ќе гласи: продажба на таксени марки и 
обрасци. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр 84/64. (812) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот1 на стопанските организации на 
16. IV. 1964 година под рег. бр. 1/58, книга III е за 
пишано следното: Се проширува дејноста на Овош-
таро-градинарската задруга „Овоштар" од Струга 
и ќе гласи: промет со овоштен и лозов материјал. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 60/64. (814) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 12, страна 25 е запишано следното: 
Согласно со решението на Општинското собрание 
— Кавадарци број 01-5894 од 13. VII. 1963 година 
дејноста на Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Тиквеш" — Кавадарци во иднина се проширува 
и со: да ги сузбива болестите и штеточините на 
растенијата, да собира податоци за распростране-
тоста на болестите и штеточините на растенијата и 
да врши детерминација на истите; да ги следи по-
стигањата од областа на заштитата на растенијата 
кај нас и во светот и по пат на демонстративни 
опити, предавања и курсеви да придонесува за 
нивното применување на својот реон; да ја рако-
води антиперноспорната служба и предлага на 
соодветните органи мерки и рокови за сузбивање 
и локализирање на болестите и штеточините на 
растенијата; стручно да раководи со општите ак-
ции за сузбивање на болестите и штеточините на 
растенијата на своето подрачје; да оспособува стру-
чен кадар во сузбивање на болестите и штеточи-
ните на растенијата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 112/64. (821) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот' на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 667, страна 832, книга III е запишано 
следното: Согласно со решението на Собранието 
на општината Идадија — Скопје број 04-4793 од 
20. IV. 1964 година дејноста на Слаткарското прет-
пријатие „Ванила" од Скопје во иднина се проши-
рува и со: продажба на разни омлети, руски сала-
та, сендвичи, помаранџи и лимони. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 280/64. (824) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 195, страна 513 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Рударското прет-
пријатие за експлоатација и преработка на бен-
тонитска глина „Рудар"' од село Гиновце, Крива 
Паланка, и тоа: Мите Анастасовски, в. д. директор, 
и Костадиновски Димитар, шеф на сметководство-
то, им престанува правото за потпишување, би-
дејќи се разрешени од должност. 

За директор на претпријатието е назначен Го-
говски Никола Венцо. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува со новона-
значените потписници и тоа' Илиевски Киров 
Стеван, шеф на сметководството, и инженер Раде 
Славев Арсов, технички директор, сметано од 
23. V. 1964 година 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 309/64. (863) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 193, страна 515 е запишано следното: 
Владо Панов Ридов, досегашен директор на За-
наетчиското производно претпријатие „Таан алва" 
— Кавадарци, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Собранието на општината Кавадарци 
број 04-2335 од 18. IV. 1964 година Јордан Данов. 
Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува со старите регистрирани потписници 
и тоа: Крстев Д. Тодор, шеф на сметководството, 
Гошо Грков, шеф на когдерцијалното одделение, и 
Илија Кујумџиев, аналитичар, сметано од 3. VI. 
1964 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 338/64. (890) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Дебар број 
03-3866 од 16. VIII. 1963 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 360, рег. бр. 212, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Шивач Џеладин Реџепа Почеста, со 
седиште во Дебар. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: шиење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џела-
дин Реџепа Почеста. (178) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-7630 ед 18. IX. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 302, рег. бр. 302/Г\Ѓ, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Саатчија Никола Киров Ефтимов, со 
седиште во Кочани. Предмет на работењето на 
дуќанот е: саатчиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла Киров Ефтимов. (179) 

9 јули. 1965 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-449Ѕ/1 од 24. VIII. 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилничи 
на страна 299, рег. бр. 299/Ш, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бербер Михаил Јорданов Андонов, 
со седиште во Кочани. Предмет на работењето на 
дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми- ' 
хаил Јорданов Андонов. (180) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-5572 од 24. VIII. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 300, рег. бр. 300/Ш, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Молер ѓорѓи Спиров ѓорѓиев, со се-
диште во Кочани. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: молерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи 
Спиров ѓорѓиев. (181) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-4997/1 од 2. X. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 305, рег. бр. 305/1, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Фризер Димитар Величков Цеков, со 
седиште во Кочани, ул. „М. Тито". Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Величков Цеков. (184) 

На основа дозволата од Собранието на општи-
ната Тетово број 04-6902/1 од 17. VI. 1964 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 556, рег. бр. 557, занает-
чискиот д,уќан под фирма: Чевлар Никола Пау-
носки, со седиште во Тетово, ул. „Гоце Делчев" бр. 
46. Предмет на работењето на дуќанот е: чевлар-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ни-
кола Пауноски. (173) 

На основа дозволата од Отсекот за трговија и 
занаетчиство на Собранието на општината Неготи-
но број 04-1649 од 9. IX. 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници под рег. број 153, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Шивач Борис Јанев Давчев, со седиште во 
Неготино. Предмет на работењето на дуќанот е: 
шивачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопствеников Борис 
Јанев Давчев. (174) 

На основа дозволата од Отсекот за управни 
работи при Одделението за општа управа на Со-
бранието на општината Ѓорче Петров број 02-6120 
од 7. I. 1964 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
39, ред. бр. 54, книга II, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер Баки Салахедин Умер, со седиште 
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ЕО село Глумово. Предмет на работењето на дуќа-
нот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Баки 
Салахедин Умер. (175) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар број 
04-5599 од 9. IX. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 67, рег. бр. 562, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Јорганџија Асани Абдиов Зулфи, со се-
диште во Гостивар. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: изработка и поправка на сите врсти јор-
гани, душеци и перници. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асани 
Абдиов Зулфи. (176) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-4195 од 24. VIII. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 298, рег. бр. 298/Ш, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер Виктор Тодоров Ѓорѓиев, со 
седиште во Кочани. Предмет на работењето на 
дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Виктор 
Тодоров Горгиев. (177) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кавадарци 
број 02-6727 од 31. VIII. 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 264, рег. број 264, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Фотограф Миле Атанасов, со 
седиште во Кавадарци, ул. „7-ми септември". Пред-
мет на работењето на дуќанот е: фотографски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле 
Атанасов. (163) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство и труд на Собранието на општината Ко-
чани број 03-6402/1 од 22. VIII. 1964 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 297, рег. број 297/Ш, занает-
чискиот д,уќан под фирма: Леблебиџија Сервет 
Зубер Зубери, со седиште во Кочани. Предмет на 
работењето на дуќанот е: печење и продавање на 
леблебија, пуканки, костени, семенки и сл. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сер-
вет Зубер Зубери. (169) 

На основа дозволата од Отсекот за трговија и 
занаетчиство на Собранието на општината Него-
тино број 04-1156/1 од 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници под рег. број 152, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Доно Д. Дончов, со седиште во Не-
готино. Предмет на работењето на дуќанот е: сто-
ларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доно 
Д. Дончов. (171) 

На основа дозволата од Отсекот за трговија и 
занаетчиство на Собранието на општината Него-
тино број 1554/1964 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници под 
рег. број 150, занаетчискиот дуќан под фирма: Сто-
лар Илија Александров Борисов, со седиште во 
Неготино. Предмет на работењето на дуќанот е: 
столарски услуги и изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Александров Борисов. (172) 

На основа дозволата од Собранието на општи-
ната Тетово број 04-5169/1 од 21. IV. 1964 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 555', рег. број 556, книга I, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Вели Ме-
мет Алинеби, со седиште во Тетово, ул. „Горна 
Чаршија" бр. 17. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: лимарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вели 
Мемет Алинеби. (163) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-6402/1 од 19. VIII. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 296, рег. број 296/Ш, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Чевлар Воислав Стојанов Ѓор-
ѓиев, со седиште во Кочани. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: чевларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вои-
слав Стојанов Ѓорѓиев. (164) 

На основа дозволата од Отсекот за трговија и 
занаетчиство на Собранието на општината Него-
тино број 1594/1964 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници под 
рег. број 154, занаетчискиот дуќан под фирма: Бер-
бер Пано Петров Пиштолов, со седиште во Него^ 
тино. Предмет на работењето на дуќанот е: бер^ 
берски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пано 
Петров Пиштолов. (170) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
и финансии на Собранието на општината Св. Ни-
коле број 05-2131 од 13. VIII. 1964 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 4, рег. број 41, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Шивач Славко Гацев Арсов, со 
седиште во Св. Николе, ул. „Лазар Колишевски" 
бр. 34-а. Предмет на работењето на дуќанот е: 
шиење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славко 
Гацев Арсов. (165) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
и финансии на Собранието на општината Св. Ни-
коле број 05-1566/1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 3, рег. број 39, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Молер Анѓел Аксенов Андонов, со седи-
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ште во Св. Николе. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: молерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анѓел 
Аксенов Андонов. (166) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар бр. 
04-4461 од 21. VIII. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 67, рег. број 561, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Слаткар Изет Зеќири, со седиште во 
село Дебреште. Предмет на работењето на дуќанот 
е: изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Изет 
Зеќири. (167) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга бр. 
07-11455 од 31. XII. 1963 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 18, ред. број 243, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Лимар Јордан В. Матовски, со 
седиште во Струга, кеј „8 ноември" бр. 43. Предмет 
на работењето на дуќанот е: лимарски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
В. Матовски. (185) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-501/1 од 24.1.1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 18, рег. број 245, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Автомеханичар Ѓоко Л. Матовски, 
со седиште во Струга, ул. „Маршал Тито" бр. 98. 
Предмет на работењето на дуќанот е: автомеха-
ничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓоко 
Л. Матовски. (186) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-712 од 30.1.1964 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 18, рег. број 246, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар Иван Киров Крстевски, со 
седиште во село Лабуништа. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Киров Крстевски. (187) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-986 од 13. II. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 19, ред. број 258, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Фасадер Леон М. Дишлиевски, 
со седиште во село Октиси. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: фасадерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Леон 
М. Дишлиевски. (188) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
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1-079/1 од 13.11.1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 19, ред. број 259, книга I занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бојаџија Блаже М. Таневски, со 
седиште во Струга, кеј „Борис Кидрич" бр. 2. 
Предмет на работењето на дуќанот е: бојаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блажо 
М. Таневски. (189) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-982 од 13. II. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 19, рег. број 257, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кројач Божидар А. Бујаревски, 
со седиште во село Мешеишта. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бо-
жидар А. Бујаровски. (190) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот печат на Тутуновиот комбинат 

„Благоја Деспотовски — Шовељ" — Скопје под 
назив: „Тутунов комбинат — Скопје", се огласува 
за неважен. (1854) 

Загубениот округли печат на Општата земјо-
делска задруга „Ристо Велјаноски", с. Слатино, 
Охридско, под назив: „Општа земјоделска задруга 
„Ристо Велјаноски", с. Слатино, Охридско", се огла-
сува за неважен. (1855) 

Загубениот округли печат на Основното учи-
лиште „Гоце Делчев" — село Љубанци под назив: 
„Основно училиште „Гоце Делчев", село Љубанци, 
скопска околија", се огласува за неважен. (2561) 

Загубениот округли печат на Здравствениот 
дом во Ѓорче Петров под назив: „Здравствен дом — 
Ѓорче Петров бр. 3", се огласува за неважен. (2151) 

Загубениот печат на Домот за народно здравје 
— Ѓорче Петров бр. 1, заедно со факсимилот на 
д-р Д. Гировски, се огласува за неважен. (2152) 

Загубениот печат на Основното училиште „Бо-
рис Кидрич", с. Виничка Кршла под назив: „Ос-
новно училиште „Борис Кидрич" — с. Виничка 
К,ршла", се огласува за неважен. (2667) 

Загубениот штембил на Основното четириго-
дишно училиште „Климент Охридски" — с. Суво-
дол — Битолско под назив: „Основно четиригодиш-
но училиште „Климент Охридски" — с. Суводол 
— Битолско", се огласува за неважен. (2862) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат" за неважни следните загубени 

документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Пасош бр. 648641 издаден од СВР — Титов 
Велес на име Ацо Кочев, Гевгелија, ул. „Солун-
ска" бр. 5. (3076) 

Пасош број Е 697462 издаден во Вашингтон на 
30. VII. 1964 година на име Арсеније Дуце Дуцевиќ, 
ул. „ЈНА" бр. 137, Гостивар. (2774) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Свидетелство бр. 354 за завршено IV одделение 
поез 1951/52 г. на име Томислав Крстески, ул. 
„Цане Коњарец" бр. 6, Прилеп. (1252) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Почлеп на име Блага Человска, ул. „Ленин" бр. 
109, Ппилеп. (1253) 

Работна книшка на име Салија Елмазоска, 
Прилеп. (1254) 

Работна книшка бп. 640 на име Доце Д. Пет-
ковски, с. Малотино, Куманово. (1255) 

Свидетелство бр. 108 на име Добринка Добро-
сава С^ а т- 0 1 е в и ^ с Љубодраг. Куманово. (1156) 

Ргботт^а книшка бр. 12873 на име Добринка Д. 
Стамениќ, с. Љубодраг, Куманово. (1257) 

Свидетелство бт). 111/36 за I клас гимназија на 
име Лимити Б С^о"Лаовски, Кпт1зп Паланка (1354) 

Здравствена легитимација бо. 5588 на име Рај -
на Павловска, с. Мождивјак, Кр. Паланка. (1259) 

Свидетелство бп. 215 за завршено IV одд^л?-
нт'е, из дадено од О^н^в-о^о училиште ,.Цветан 
Димов" с. Огут през 1958/59 година на име Славко 
С. Димитровски, с. Огут, Кр. Паланка. (1260) 

Здравствена легитимација бр. 24810 на име 
Саит Абдули, с. Пршовце, Тетово. (1261) 

Здравствена легитимација бр. 11990 на име 
Сара Србиноска, с. Беловиште. Гостивар (1262) 

Сообраќајна дозвола ЗГ—286-88, издадена од 
ОВР — Загреб на име Јакуп Синани, с. Г. Седлар-
це, Тетово. (1263) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мамудија Реџепова, Скопје. (1264) 

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена 
од Училиштето „29 ноември" — Скопје на име 
Македонка Иванова, Скопје. (1265) 

Воена буквица издадена од Воениот отсек при 
Општината Идадија — Скопје на име Занко Н. 
Миладинов, Скопје. (1266) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иљмије Саферова, Скопје. (1267) 

Влошка за здравствена легитимација бр. 13951 
на име Ленче Инческа, Скопје. (1268) 

Влошка за здравствена легитимација бр. 41875 
на име Незафета Сарачин, Скопје. (1269) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Горче Петров на име Миорад Павиќевиќ, Скопје. 

(1270) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Сами Гаши, Скопје. (1271) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Мевлида Ибраимова, Скопје. (1272) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ивана Поповска, Скопје. (1273) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Горче Петров на име Есма Бајрамова, Скопје. 
((1274) 

Дозвола бр. 2040 за носење на оружје, изда-
дена од СВР — Скопје на име Емин 3. Азировски, 
Скопје. (1275) 

Здравствена легитимација на име Беќир Же-
жова, Скопје. (1276) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Видосава Маркова, Скопје. (1277) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Перовски, Скопје. (1278) 

Свидетелство бр. 17/42 од IV одделение, изда-
дено од Основното училиште с. Заполжани на име 
Раде Костадиноски, с. Заполжани, Прилеп. (1279) 

Здравствена легитимација бр. 12884 на име 
Благоја Глигоров Николовски, с. Псача, Кр. Па-
ланка. (1280) 

Здравствена легитимација бр. 2979 на име 
Ставре Бучковски, с. Царев Двор, Ресен. (1281) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Зорка Неновска, ул. „11 октомври" 
бр. 5, Ресен. (1282) 

Здравствена легитимација бр. 4540 на име Ма-
рија Зарова, Неготино. (1283) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Неготино на име Ристо Јанев, ул. „Жртви на фа-
шизмот", Кавадарци. (1284) 

Воена книшка на име Љубомир Стојчо Попа-
ров, ул. „Борис Кидрич" бр. 92, Штип. (1285) 

Здравствена легитимација на име Лазо Ива-
новски, с. Долно Нерези, Скопје. (1286) 

Здравствена легитимација бр. 169176 на име 
Ермиани Шитбова, Скопје. (1287) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Ж. Ѓорѓиовска, Скопје. 

(1288) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скоше на имо Снежана Божиноска, Скопје. (1289) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скот е на име Јован Танаш јевиќ, Скопје. (1290) 
Здравствена легитимација на име Витомир То-

досшевиќ, Скопје. (1291) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Миодраг Стојановиќ, Скопје. (1292) 
Здравствена легитимација бр. 24751 на име 

Благоја Анчески, Скопје. (1293) 
Здравствена легитимација бр. 361263 на име То-

ме Блажевски, Скопје. (1294) 
Здравствена легитимација бр. 7254 на име 

Алексо Шопески, ул. „Едвард Кардељ" бр. 96, 
Крушево. (1295) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Сотир Трајкоски, ул. „Владо Стојаноски" бр. 29, 
Прилеп. (1296) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Блага Тафчиоска, ул. „Илија Ва-
силески" бр. 2, Прилеп. (1297) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Илија Мирчески, ул. „Лазо Фи-
липов" бр. 79, Прилеп. (1298) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило БТ— 
12-87, издадена од СВР — Битола на име Горѓи 
Поп Андов, ул. „Лазо Трповски" бр. 5, Битола. 

(1299) 
Свидетелство за П клас на име Божин Цвета-

новски, Крива Паланка. (1300) 
Воена книшка на име Сафет Сул еј манов Зеј-

носки, с. Лисичани, Кичево. (1301) 
Здравствена легитимација бр. 12987 на име 

Виша Г. Михај лова, населба Чашка, Т. Велес. 
(1302) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Титов Велес на име Трајан Стојков, ул. „Костур-
ска" бр. 37, Титов Велес. (1303) 

Здравствена легитимација бр. 12269 на име Са-
вета Ј. Шишкова, ул. „Благоја Кирко" бр. 20, Ти-
тов Велес. (1304) 

Здравствена легитимација на име Удејин Ја -
шаров, Титов Велес. (1305) 

Здравствена легитимација бр. 19699 на име 
Ејуп Мемеди, с. Пршовце, Тетово. (1306) 

Свидетелство, издадено од Осумгодишно^ 
училиште во село Стенче на име Атанас Миноски, 
Гостивар. (1307) 

Здравствена легитимација бр. 3746/583 на име 
Илихаме Јакупи, с. Добридол, Гостивар. (1308) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Гостивар на име Ремзи Таири, ул. „Балиндолска" 
бр. 26, Гостивар. (1309) 

Здравствена легитимација бр. 26264 на име 
Јохан Борназов, ул. „Пржева бавча" III ред, бр. 
5, Тетово. (1310) 

Свидетелство гл. книга 307, дел бр. 17/53 на 
име Ибраим Нуриман Рамадани, с. Каменање, Те-
тово. " (1311) 

Здравствена легитимација на име Трпе Ни-
носки, с. Лешок, Тетово. (1312) 

Здравствена легитимација бр 144727 на име 
Војо Китанов, Скопје. (1313) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Васил Зигоманов, Скопје. (1314) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Демирали ја X. Османовска, Скопје. 

(1315) 
Зд,равствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Божидар Петковиќ, Скопје. (1316) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Асип Исмаилоски, Скопје. (1317) 
Здравствена легитимација бр. 6878 на име Ани-

ца Челеби, Скопје. (1318) 
Свидетелство за положен стручен испит за 

ложач на подвижни парни котли бр. 09-1106/63 на 
име Митат 3. Ибраими, с. Грчец, Скопје. (1319) 

Ученичка книшка за VIII одделение, издаде-
на од Училиштето „29 ноември" — Скопје на име 
Мирослав Николовски, Скопје. (1320) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горѓи С. Димовски, Скопје. (1321) 

Здравствена легитимација на име Петар Сте-
фановиќ, Скопје. (1322) 

Здравствена легитимација на име Трајанка 
Станимировиќ, Скопје. (1323) 

Оружен лист рег. бр. 411, издаден од СВР — 
Охрид на име Џемаил 3. Максути, с. Калишта, 
Струга. (1324) 

Воена книшка на име Бојко Сента Стојановиќ, 
с. Тремник, Неготино. (1325) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Спасо Николовски, с. Скачков-
це, Куманово. (1326) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Куманово на име Никола П. Петковски, с. Старо 
Нагоричане, Куманово. (1327) 

Оружен лист бр. 211, издаден од СВР — Ку-
маново на име Гија Д. Спасовски, с. Добрача, Ку-
маново. (1328) 

Оружен лист бр. 40, издаден од СВР — Кума-
ново на име ГиЈа Д. Спасовски, с. Добрача, Кума-
ново. (1329) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Верка Тасевска, с. Мгленце, Ку-
маново. (1330) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Илија Ристов, с. Луково, Кратово. (1331) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Дорче Таневски, с. Болно, Ресен. 

(1332) 
Здравствена легитимација бр. 3184 на име Не-

шат Ајдини, с. Д о б р и д о л , Гостивар. (1333) 
Здравствена легитимација бр. 3187 на име Неџ-

мије Ајдини, с. Добридол, Гостивар. (1334) 
Здравствена легитимација бр. 5064 на име 

Верка В. Ефремова, Пробиштип. (1335) 
Здравствена легитимација на име Филка Мир-

чевска, с. Оризари, Скопје. (1336) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 57408, серија бр. 0485474 
издадена од СВР — Скопје на име Јашар Кајтаз 
Асан, Скопје. (376) 

Лична карта рег. бр. 5792, серија бр. 0496441 
издадена од СВР — Кавадарци на име Добрила 
Димо Арсова, Скопје. (377) 

Лична карта рег. бр. 25558, серија бр. 0560876 
издадена од ОВР — Куманово на име Иџазес 
Шефки Асипи, Скопје. (378) 

Лична карта рег. бр. 6646, серија бр 0582654 
издадена од СВР — Скопје на име Благоја Нико-
лов Атанасовски, Скопје. (379) 

Лична кгфта рег. бр. 98107, серија бр. 0202107 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Тодоров 
Боцевски, Скопје. (380) 

Лична карта рег. бр. 91770, серија бр. 0604063 
издадена од СВР — Скопје на име Благоја Санде 
Бошковски, Скопје. (381) 

Лична карта рег. бр. 2373, сарија бр. 0578376 
издадена од СВР — Скопје на име Трајан Трајан 
Божиновски, Скопје. (382) 

Лична карта рег. бр. 105843, серија бр. 0519283 
издадена од ОВР — Скопје на име Шукри Ибра-
им Битиќ, Скопје. (383) 

Лична карта рег. бр. 17274, серија бр. 0392924 
издадена од СВР — Кочани на име Глигор Стојче 
Досевски, Скопје. (384) 

Лична карта рег. бр. 42553, серија бр. 0619289 
издадена од СВР — Скопје на име Димитрија 
Прокупија Забазновски, Скопје. (385) 

Лична карта рег. бр. 11076, серија бр. 0351576 
издадена од СВР — Т. Велес на име Никола Ми-
лан Зафиров, Скопје. (386) 

Лична карта рег. бр. 41107, серија бр. 0657885 
издадена од СВР — Скопје на име Киро Наско 
Ивановски, Скопје. (387) 

Лична карта рег. бр. 82362, серија бр 0059159 
издадена од СВР — Скопје на име Тефик Џемаил 
Иљаз, Скопје. (388) 

Лична карта рег. бр. 123263, серија бр. 0513334 
издадена од СВР — Скопје на име Селим Адем 
Јакај, Скопје. (389) 

Лична карта рег бр. 581, серија бр. 4112582 из-
дадена од СВР — Качаник на име Исуф Рушит 
Бериша, Скопје. (526) 

Лична карта рег. бр. 103690, серија бр. 0203980 
издадена од СВР — Скопје На име Шукри Рамиз 
Белимовски, Скопје. (527) 

Лична карта рег. бр. 43188, серија бр. 0798422 
издадена од СВ Р — Тетово на име Љубинка До аго 
Велимировиќ, Скопје. (52Л) 

Лична карта рег. бр. 12070, серија бр. 0235071 
'издадена од СВР — Охрид на име Јованка Тодор 
Дуковска, Скопје. (529) 

Лична карта рег. бр. 74613, серија бр. 0257231 
издадена од СВР — Скопје на име Душко Дими-
тар Ѓоштаревски, Скопје. (530) 

Лична карта рег. бр 23371, серија бр. 0599491 
/издадена од СВР — Скопје на име Јованка Раде 
Гукиќ, Скопје. (531) 

Лична карта рег. бр. 39632, серија бр. 00497 
издадена од СВР — Скопје на име Коста Ристо 
Игнов, Скопје. (549̂  

Лична карта рег. бр. 117856, серија бр. 0252783 
издадена од СВР — Скопје на име Живко Дра-
гутин Јовановски, Скопје. (532) 

Лична канта рег. бр. 58135, серија бр. 0045086 
издадена од СВР — Скопје на име Спиро Теофил 
Клобучишки, Скопје. (533) 

Лична карта рег. бр. 111501, серија бр. 0470530 
издадена од СВР — Скопте на име Иљаз Ферат 
Кадрију, Скопје. (550) 

Лична карта рег бр. 81616, серија бр. 0057562 
издадена од СВР — Скопје на име Ангелина К Р С Т О 
Матеевска, Скопје. (534) 

Лична карта рег. бр 95741', серија бр. 0257042 
издадена од СВР — Скопје на име Селадин Ис-
маил Малиќ, Скопје. (535) 

Лична Карта рег. бр. 101341, серија бр. 0510005 
издадена од СВР — Скопје на име Симеон Тратан 
Младеновски, Скопје. (536) 

Лична карта рег. бр. 16671, серија бр 0018425 
издадена од СВР — Скопје на име Илка Петре По-
пева. Скопје. (537) 

Лична карта рег. бр. 16670, серија бр. 0018415 
издадена од СВР — Скопје на име Борис Јордан 
Попев, Скопје. (538) 

Лична карта рег. бр. 9685, серија бр. 0901885 
издадена од СВР — Сомбор на име Сока Јово 
Пантелие Скопје. (539) 

Лична карта рег. бр. 743, серија бр. 0128154 
на име Тодор Драгутин Спировски, Скопје. Ј540) 

Лична карта рег. бр. 20601, серија бр. 0064206 
издадена од СВР — Скопје на име Елена Пандо 
Сариева, Скопје. (541) 

Лична карта рег. бр. 8350, серија бр. 0583860 
издадена од СВР — Скопје на име Назиф Даута 
Салиевски, Скопје. (542) 

Лична карта рег. бр. 14305, серија бр. 0590895 
издадена од СВР — Скопје на име Пеце Пешев 
Трајчевски, Скопје. (543) 
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Лична карта рег. бр. 36546, серија бр. 0030032 
издадена од ОВР — Скопје на име Славка Златко 
Филипова, Скопје. (544) 

Лична карта рег. бр. 31534, серија бр 4107220 
издадена од ОВР — Урошевац на име Ајше Авди 
Цури. Скопје. (545) 

Лична карта рег. бр. 5072, серија бр. 4352331 
издадена од ОВР — Скопје на име Чеба Назиф 
Цуриќ, Скогпе. (546) 

Лична карта рег. бр. ЗЅбЗЗ, серија бр 001970Ј 
издадена од СВР — Скопје на име Крста Неделко 
Џингова, Скопје. (547) 

Лична карта рег. бр. 75380, серија бр. 0061680 
издадена од ОВР — Скопје на име Бојко С Т О Ј К О 
Шишковски, Скопје. (548) 

Лична карта рег. бр. 3537, серија бр. 0559637 
издадена од СВР — Рил ане на име Метуш Амзо 
Ахмети, Скопје. (551) 

Лична карта рег. бр. 79621, серија бр. 0058305 
издадена од ОВР — Скопје на име Асим Мефаил 
Амет, Скопје. (552) 

Лична карта рег. бр 6861, серија бр. 0582871 
издадена од СВР — Скопје на име Милица Мине 
Блажевска, Скопје. (553) 

Лична карта рег. бр. 36631, серија бр. 0049289 
издадена од СВ Р — Скопје на име Анѓа Бељан 
Василевска. Скопје. (554) 

Лична карта рег. бр. 44179, серија бр. 0601780 
издадена од СВР — Скопје на име Богоја Дим-
чевски, Скопје. (555) 

Лична карта рег. бр 699, серија бр. 0364708 
издадена од СВР — Титов Велес на име Томислав 
Никола Димовски, Скопје. (556) 

Лична карта рег. бр. 24373, серија бо. 0600493 
издадена од ОВР — Скопје на име Јованка Стевко 
Здравава , Скопје. (557) 

Лична карта рег. бр. 2621, серија бр. 0580272 
издадена од ОВР - Скопје на име Милан Трајко 
Здравковски, Скопје. (558) 

Лична карта рег. бр. 1093, серија бр 0812722 
издадена од СВР — Скопје на име Кадри Елмаз 
Јакупи, Скот е. (559) 

Лична карта рег. бр. 71840, серија бр. 0608808 
издадена од ОВР — Скопје На име Илија Тане 
Мурговски, Скопје. (560) 

Лична карта рег. бр. 144980, серија бр. 0178973 
издадена од СВР — Скоп1е на име Салахудин 
Мухамедин Мустафа, Скопје. (561) 

Лична карта рег. бр. 21486, серија бр. 0049504 
издадена од СВР — Скопје на име Цветан Анто 
Мицковски, Скопје. (562) 

Лична карта рег. бр. 204, серија бр 4192204 
издадена од СВР - Приштина на име Цвета Стојан 
НОЈкиќ, Скопје , (563) 

Лична карта рег. бр. 126486, серија бр. 0520736 
издадена од СВР — Скопје на име Невенка Ди-
митар Николова, Скопје. (564) 

Лична карта рег. бр. 141517, серија бр. 0770417 
издадена од СВР — Скопје на име Петкана Душко 
Наумова, Скопје. (565) 

Лична карта рег. бр. 11108, серија бр. 0587118 
издадена од ОВР — Скопје на име Марија Луке 
Павковиќ, Скопје. (566) 

Лична карта рег. бр. 118749, серија бр. 0487318 
издадеа од СВР — Скопје на име Мита Стојан 
СТОЈановска, Скопје. (567) 

Лична карта рег. бр. 15664, серија бр. 0592184 
издадена од СВР — Скопје на име Љубе Митре 
Смоковеки, Скопје. (568) 

Лична карта рег. бр. 129904, серија бр. 0471237 
издадена од СВР — Скопје на име Иван Ѓорѓи 
Станков, Скопје. (569) 

Лична карта рег. бр. 44137, серија бр. 0802268 
издадена од ОВР — Скопје на име Иванка Трпе 
Тодорова, Скопје. (570) 

Лична карта рег. бр. 107087, серија бр. 0205883 
издадена од СВР — Скопје на име Игно Крсто 
Трајковски, Скопје. (-71) 

Лична карта рег. бр. 65675, серија бр. 0654344 
издадена од СВР — Скопје на име Љубе Никола 
Цветков, Скопје. (572) 

Лична карта рег. бр. 135782, серија бр. 0438923 
издадена од СВР — Скопје на име Николина Стојан 
Цветковиќ:, Скопје. (573) 

Лична карта рег. бр. 3749, серија бр. 0578059 
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Спасо 
Цветковски, Скопје. (574) 

Лична карта рег. бр. 3210, серија бр. 0491765 
издадена од ОВР — Кавадарци на име Чедомир 
Данило Цветковиќ, Скопје. (575) 

Лична карта рег. бр. 78688, серија бр. 0055119 
издадена од СВР — Скопје на име Ангеле Сера-
фим Арсовски, Скопје. (576) 

Лична карта рег. бр. 151570, серија бр 0170667 
издадена од СВР — Скопје на име Круме Андро 
Аневски, Скопје. (577) 

Лична карта рег. бр. 105, серија бр. 1483412 
издадена од СВР — Фоча на име Бајрам Џавид 
Абазов, Скопје. (578) 

Лична карта рег. бр. 55743, серија бр. 0044487 
издадена од СВР — Скопје на име Цвета Санде 
Андоновска, С к о т е. (579) 

Лична карта рег. бр. 3303, серија бр. 0308135 
издадена од СВР — Пробиштип на име Магдалена 
Коста Бризилова, Скопје. (580) 

Лична карта рег. бр. 9814, серија бр. 0585824 
издадена од СВР — Скопје на име Атанас Никола 
Богданов, Скопје. (581) 

Лична карта рег. бр. 74794, серија бр. 0258487 
издадена од ОВР — Скопје на име Кирил Георги 
Димовски, Скопје. (582) 

Лична карта рег. бр. 19859, серија 'бр, 0593498 
издадена од ОВР — Урошевац на име Мехмед 
Иљаз Дергути, Скопје. (583) 

Лична карта рег. бр. 56777, серија бр. 0522046 
издадена од СВР — Скопје на име Алип Сулеј-
ман Далип, Скопје. (584) 

Лична карта рег. бр. 74586, серија бр. 0256998 
издадена од СВР — Скопје на име Слободан Ма-
нев Ивановски, Скопје. (585) 

Лична карта рег. бр. 59053, серија бр. 0204483 
издадена од СВР — Скопје на име Ашим Реџеп 
Јашар, Скопје. (586) 

Лична карта рег. бр. 15395, серија бр. 0392044 
издадена од ОВР — Штип на име Станка Глигор 
Крстева, Скопје. (587) 

Лична карта рег. бр. 1335, серија бр. 0745847 
издадена од СВР — Кичево на име В ангеле Димо 
Николоски, Скопје. (588) 

Лична карта рег. бр. 10346, серија бр. 0586356 
издадена од СВР - Скопје на име Рамиз Бајрам 
Османов, Скопје. (589) 

Лична карта рег. бр. 11945, серија бр 0004623 
издадена од СВР — Скопје на име Камен Вангел 
Павловски, Скопје. (590) 

Лична карта рег. бр. 150808, серија бр. 0097796 
издадена од СВР — Скопје на име Ангел,ина Ми-
лован Путниковиќ, Скопје. (591) 

Лична карта рег. бр. 36061, серија бр. 1848114 
издадена од СВР - Панчево на име Милица Ко-
либа Стефановска, Скопје. (592) 

Лична карта рег. бр. 123659, серија бр. 0515016 
издадена од СВР - - Скопје на име Реџеп Хасан 
Суљо, Скопје. (593) 

Лична карта рег. бр. 107384, серија бр. 0255885 
издадена од СВР - . Скопје на име Радосав Ни-
кола Станковски, Скопје. (594) 

Лична карта рег. бр 1478, серија бр 0540889 
издадена од СВР — Куманово на име Миле Насе 
Стојмановски, Скопје. (595) 

Лична карта рег. бр. 37564, серија бр. 0034121 
издадена од СВР — С К О П Ј О на име Марица Велко 
Трајковска, Скопје. (596) 

Лична карта рег. бр. 24360, серија бр. 0071543 
издадена од СВР — Скопје на име Стојче Лазар 
Трајковски, Скопје. (597) 

Лична карта рег. бр. 34943, серија бр. 0026950 
издадена од СВР — Скопје на име Васка Сте-
фана Христова, Скопје. (598) 

Лична карта рег. бр. 7558, серија бр. 0253455 
издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Трајан Цветковски, Скопје. (599) 
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Лична карта рег. бр. 1440, серија бр. 0209820 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Ристо 
Чадиковски, Скопје. (600) 

Лична карта рег. бр. 37120, серија бр. 0031041 
издадена од ОВР — Скопје на име Димитар Ла-
зар Бојаџиев, Скопје. (601) 

Лична карта рег. бр. 93983, серија бр 0258305 
издадена од СВР — Скопје на име Миради!е Де-
мир Бајрами, Скопје. (602) 

Лична карта рег. бр. 2859, серија бр. 0455359 
издадена од ОВР —- Струмица на име Ѓошо Гли-
гор Божинкочев, Скопје. ((603) 

Лична карта рег. бр. 41574, серија бр. 0659169 
издадена од СВР — Скопје на име Љубомир ѓорѓи 
Глигоријевиќ, Скопје. (625) 

Лична карта рег. бр. 73294, серија бр. 0202752 
издадена од СВР — Скопје на име Века Тодор 
Ивановска, Скопје. (304) 

Лична карта рег. бр. 97912, серија бр. 0201409 
издадена од ОВР — СкопЈе на име Деса Јован 
Илиевска, Скопје. (605) 

Лична карта рег. бр. 138533, серија бр. 0487040 
издадена од СВР — Скопје на име Благуна Ѓорѓи 
Јаковчевска, Скопје. (608) 

Лична карта рег. бр. 125137, серија бр. 0252449 
издадена од СВР — Скопје на име Ване Петрев 
Кондиров, Скопје. (607) 

Лична карта рег. бр. 8206, серија бр. 0297679 
издадена од СВР — Штип на име Љубомир Митруш 
Крстев, Скопје. (608) 

Лична карта рег. бр. 134050, серија бр. 0487189 
издадена од ОВР — Скопје на име Борис Станко 
Митровски, Скопје. (609) 

Лична карта рег. бр. 31708, серија бр. 0033341 
издадена од СВР — Скопје на име Филка Неделко 
Минова, Скопје. (610) 

Лична карта рег. бр. 73633, ,серија бр. 0204747 
издадена од СВР — Скопје на име Илија Ристо 
Молковски, Скопје. (611) 

Лична карта рег. бр. 20125, сери-ја бр. 0523246 
издадена од СВР — Скопје на име Павле Китан 
Огненовски, Скопје. (612) 

Лична карта рег. бр. 1986, серија бр. 0580319 
издадена од СВР — Скопје на име Томо Петре 
Павловски, Скопје. (613) 

Лична карта рег. бр. 44668, серија бр. 0628677 
издадена од СВР — Скопје на име Томислав. Ата-
нас Продановски, Скопје. (614) 

Лична карта рег. бр. 42932, серија бр. 0620311 
издадена од СВР — Скопје на име Ѓорѓи Довче 
Поповски, Скопје. (615) 

Лична карта рег. бр. 63956, серија бр. 0070118 
издадена од СВР — Скопје на име Боге Павле 
Петровски, Скопје. (616) 

Лична карта рег. бр. 1785, серија бр. 0322295 
издадена од СВР — Штип на име Гроздан Гоше 
Стаменков, Скопје. (617) 

Лична карта рег. бр. 5491, серија бр. 0293892 
издадена од СВР — Штип на име Милена Раденко 
Срцева, Скопје. (618) 

Лична карта рег бр. 88176, серија бр. 0624092 
издадена од СВР — Скопје на име Славица Ни-
кола Соколова, Скопје. (619) 

Лична карта рег. бр. 9855, серија бр. 0585365 
издадена од ОВР — Скопје на име Зулфи Арслан 
Салиевски, Скопје. (620) 

Лична карта рег. бр. 23112, серија бр. 0593232 
издадена од СВР — Скопје на име Неим Нуиш 
Фаризи, Скопје. (621) 

Лична карта рег. бр. 67272, серија бр, 0657345 
издадена од СВР — Скопје на име Киро Спасо 
Цветановски, Скопје. (622) 

Лична карта рег. бр. 111727, серија бр. 0251307 
издадена од ОВР — Скопје на име Стојна Стоиле 
Цветковска, Скопје. (623) 

Лична карта рег. бр. 4183, серија бр. 2597293 
издадена од СВР — Нови Пазар на име Шабан 
Незир Чулевиќ, Скопје. (624) 

Лична карта рег. бр. 131326, серија бр. 0483227 
издадена од, СВР — Скопје на име Пајазит Саит 
Алммл, Скопје. (626) 

Лична карта рег. бр. 18039, серија бр. 0019235 
издадена од СВР — Скопје на име Тодор Атанас 
Арсовски, Скопје. (627) 

Лична карта рег. бр. 153536, издадена од СВР 
— Скопје на име Олгица Борис Аговска, Скопје. 

(628) 
Лична карта рег. бр. 21342, серија бр. 0049340 

издадена од СВР — Скопје на име Миле Стојан 
Анчев, Скопје. (629) 

Лична карта рег. бр. 114810, серија бр. 0259596 
издадена од СВР — Скопје на име Азис Сеј фула 
Бислими, СКОПЈО. (630) 

Лична карта рег. бр. 13638, серија бр. 0015669 
издадена од СВР - Скопје на име Димитрија 
Александар В аси левиќ, Скопје. (631) 

Лична карта рег. бр. 6810, серија бр. 0.617606 
издадена од СВР — Скопје на име Прошо Атанас 
Зетовски, Скопје. (632) 

Лична карта рег. бр. 118545, серија бр. 0520782 
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Божинов 
Заздановски, Скопје. (633) 

Лична карта рег. бр. 97756, серија бр. 0200641 
(издадена од СВР — Скопје на име Реџеп Баки 
Ибраими, Скопје. (634) 

Лична карта рег. бр. 82411, серија бр. 0059136 
издадена од СВР — Скопје на име Ваит Салим 
Ибраим, Скопје. (635) 

Лична карта рег. бр. 5351, серија бр. 0492821 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ратка Колчо 
Илиева, Скопје. (636) 

Лична карта рег. бр. 118209, серија бр. 0251532 
издадена од СВР — Скопје на име Цветан Андреја 
Ичовски, Скопје. (637) 

Лична карта рег. бр. 54154, серија бр. 0606626 
издадена од СВР — Скопје на име Јонуз Мефаил 
Јонуз, Скопје. (638; 

Лична карта рег. бр. 74845, серија бр. 0258843 
издадена од СВР — Скопје на име Нада Бељан 
Јованова, Скопје. (639) 

Лична карта рег. бр. 3760, серија бр. 0518408 
издадена од СВР — Скопје на име Трајан Боре 
Крстевски, Скопје. (640) 

Лична карта рег. бр. 89257, серија бр. 0260416 
издадена од СВР — Скопје на име Џемаил Амет 
Касам, Скопје. (641) 

Лична карта рег. бр. 20987, серија бр. 597108 
издадена од СВР — Скопје на име Спасо Герасим 
Маневски, Скопје. (642) 

Лична карта рег. бр. 46616, серија бр. 0606437 
издадена од СВР — Скопје на име Љиљана Панде 
Никетиќ, Скопје. (643) 

Лична карта рег. бр. 315366, серија бр. 22998 
издадена од, СВР - Крушевац на име Ранко Ра-
домир Никетиќ, Скопје. (644) 

Лична карта рег. бр. 116672, серија бр. 0511035 
издадена од, СВР — Скопје на име Коста ѓорѓи 
Пападинов, Скопје. (645) 

Лична карта рег. бр 28426, серија бр. 0686417 
издадена од СВР — Тетово на име Трпко Симчов 
Петровски, Скопје. (646) 

Лична карта рег. бр. 140439, серија бр. 0436606 
издадена од СВР — Скопје на име Јован Петар 
Путиќ, Скопје. (647; 

Лична карта рег. бр. 121851, серија бр. 0251743 
издадена од СВР — Скопје на име Миле Лазар 
Смилев, С к о т е. (648) 

Лична карта рег. бр. 18801, серија бр. 0245624 
издадена од СВР - Битола на име Олгица Коста 
Талевска, Скопје. (649) 

Лична карта рег. бр. 23758, серија бр. 0026204 
издадена од СВР — Скопје на име Васил Јордан 
Тра јовски , Скопте. (650) 

Лична карта рег. бр. 7706, серија бр. 0584216 
издадена од СВР - Скопје на име Раим Сали 
б и л о в с к и , Скопје. (390) 

Лична карга рег. бр. 49435, серија бр. 0627941 
издадена од СВР — Скопје на име Благица ѓорѓи 
Лучкова, Скопје. (391) 

Лична ка^та рег. бр. 97928, серија бр. 0201427 
издадена од СВР — Скопје на име Васко Вангел 
Михаилов, Скопје. (392) 
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Лична карта рег. бр. 1855-0, серија бр. 0594670 
издадена од ОВР — Скопје на име Томе Китан 
Милошевски, Скопје. (393) 

Лична карта рег. бр. 63260, серија бр. 0485678 
издадена ед СВР — Скопје на име Илија Васил а 
Нетковски, Скопје. (394) 

Лична карта рег бр 153012, серија бр. 0170334 
издадена од ОВР — Скопје на име Никола Илија 
Пројковски, Скопје. (395) 

Лична карта рег. бр. 118192, серија бр. 0251518 
издадена од ОВР — Скопје на име Србин Анѓелко 
Србиновски, Скопје. (396) 

Лична карта рег. бр. 9282, серија бр. 0549792 
издадена ед СВР — Урошевац на име Шаќир 
Елмаз Терзија, Скопје. (397) 

Лична карта рег. бр. 18727, серија бр. 0594847 
издадена од СВР - Скопје на име Шефкет Сабри 
Хамитовски, Скопје. (398) 

Лична карта рег. бр. 29340, серија бр. 0025813 
издадена од СВР — Скопје на име Глигор Манев 
Паковски, Скопје. (399) 

Лична карта рег. бр. 1336, серија бр. 0467146 
издадена од СВР — Куманово на име Момчило 
Милан Аврамовиќ, Скопје. (401) 

Лична карта рег. бр. 6608, серија бр. 0582616 
издадена од СВР — Скопје на име Весел Зеиде лов 
Ајрединовски, Скопје. (402) 

Лична карта рег. бр. 6614, серија бр. 0582622 
издадена од СВР — Скопје на име Али Бејтула 
Алиевски, Скопје. (403) 

Лична карта рег. бр. 1384, серија бр 0394894 
издадена од СВР — Пробиштип на имз Ариф 
Кадрија Бајрамов, Скопје. (404) 

КОНКУРСИ 
ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-

ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор и преизбор на наставници и асистенти за 
следните предмети: 

а) За по еден вонреден или редовен професор 
за следните предмети: 

— Општо градинарство; и 
— Зоохигиена со ветерина. 
б) За по еден доцент или вонреден професор 

за следните предмети: 
— Општо поледелство со агроекологија; 
— Политичка економија; 
— Фуражно производство; 
— Специјално овоштарство; и 
— Шумска педологија со основи на минерало-

гија и геологија. 
в) За еден предавач или доцент за предметот 

Економика на земјоделството: 
г) За преизбор на асистент за предметот Ана-

томија и физиологија на домашните животни 
Кандидатите што се пријавуваат за наставници 

треба да ги исполнуваат условите од член 130, 131 
и 133 од Законот за високото школство во СР Ма-
кедонија. 

Крајниот рок за пријавување е 30 дена по обја-
вувањето на конкурсот, а во колку местата не се 
пополнат во определениот рок, конкурсот се про-
должува до нивното пополнување. 

Вр. 24 - Стр. 58? 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет во Скопје. Кон при-
јавата кандидатите треба да приложат: диплома и 
документи по член 31 од Законот за јавните служ-
беници. Кандидатите јавни службеници поднесу-
ваат извод од службеничкиот лист. 

Покрај пријавата треба да се достави кратка 
биографија, потврда од установата каде што е на 
служба дека нема материјални обврски спрема 
истата и дека може да се пријави на конкурсот, 
списокот на научните и стручните трудови и по 
еден примерок од самите трудови. (816) 

Управниот одбор на Медицинскиот центар во 
Охрид 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите места и тоа: 
1. Лекар — стоматолог 1 
2. Лекар — гинеколог 1 
3. Лекар — интернист 1 
4. Лекар — хирург 1 

УСЛОВИ: 
Кандидатите да бидат лекари специјалисти 

од соодветна грана. 
— Личните доходи за сите работни места по 

Правилникот за расподелба на личните доходи на 
Центарот. 

Молбите таксирани со 50 дин. т.м., како и куса 
биографија за досегашната работа и работниот 
стаж да се достават до Медицинскиот центар — за 
конкурсот, во рок од 30 дена од објавувањето на 
конкурсот. 

Во колку местата останат непополнети во опрз-
делениот рок конкурсот останува отворен до по-
полнувањето. (815) 

Врз основа на чл. 44 од Основниот закон на 
установите, чл. 25 од Правилникот за работни од-
носи како и врз основа на решениево за система-
тизација на работните места на установата — 
Здравствен дом Дебар, Советот на установата 
Здравствен дом — Дебар 

распишува 

К О Н К У Р С 

за Управник на Здравствениот дом — Дебар 
У с л о в и : Завршен медицински факултет со 

положен стручен испит и 5 години практика. 
Молби со куса биографија за досегашната ра-

бота, како и преписи од дипломата за завршеа 
факултет и положен стручен испит да се достават 
до конкурсната комисија при оваа установа која е 
овластена од советот на установата за да го спроведе 
овој конкурс, на адреса Здравствен дом — Дебар, 
тел. бр. 71025. 

Личен доход според Правилникот за расподел-
ба на личниот доход на установата. 

Конкурсот останува отворен до пополнување на 
напред опишаното работно место. (814) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
НАРОДНИОТ ТЕАТАР 

К У М А Н О В О 
распишува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за прием на еден артист и една артиска за работа 
во сезоната 1965/66 година. 

Приемот ќе се врши по пат на аудиција. 
Лица што се во работен однос треба посебно да 

достават и писмено одобрение од установата во 
која работат, а дека им се одобрува да учествуваат 
на Конкурсот. 

Молби со опширна биографија за движењето 
во службата да се доставуваат до НАРОДНИОТ 
ТЕАТАР КУМАНОВО и истите ќе се примаат до 
заклучувањето на Конкурсот 

Конкурсот трае до 1 септември 1965 година. 
За поблиски информации заинтересираните да 

се обраќаат до Народниот театар Куманово, писме-
но или на телефон 50-263. (817) 

Врз основа чл. 21 и 22 од Законот за работ-
ните односи, Конкурсната комисија при Градската 
библиотека „Гоце Делчев" во Штип 

распишува 
К О Н К У Р С 

за УПРАВНИК на Библиотеката 
У с л о в и : Завршен филозофски факултет-лин-

гвист или висока стручна спрема, над 10 години 
практика и положен државен испит. 

Конкурсот трае 40 дена од денот на објавува-
њето', а настап на работа од 1. IX. 1965 година. 

Плата според Правилникот за расподелба на 
личниот доход,. 

Кандидатите кон молбите да ги приложат и 
следните документи за: 

— стручна спрема 
— с т а ж . (844) 

ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СВАНБЕНАТА 
ИЗГРАДБА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 
- ГОСТИВАР 

р а с п и ш у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на станбена зграда во Гостивар на ул. 
„Гоце Делчев". 

Претсметковната вредност на објектот изнесува 
90 000.000 динари. 

Лицитацијата ќе се одржи во просториите на 
Фондот за, кредитирање на станбената изградба на 
Собранието на Општината Гостивар во зградата на 
Собранието приземје, 30 дена по објавувањето на 
конкурсот — со почеток во 10 часот. 

Наддавањето ќе биде со давање „клуч на брава" 
за фиксна сума без оглед на грешките во предме-
рот и претсметката, се спрема проектот и технич-
киот опис. Станбената зграда ќе биде П -Ј- 4 ката. 
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Учесниците на наддавањето се должни да до-
стават : 

1) Писмена понуда во затворен плик; 
2) Гарантно писмо од Народната банка на из-

нос од 1% од пресметковната вредност; 
3) Потврда за регистрација на претпријатието; 
4) Полномошно. 
Рок за поднесување на понудите 30 дена од де-

нот на објавувањето. 
Рокот за изградба на објектот е до крајот на 

1965 година да се стави под покрив, а до 1 август 
1966 година предаде готов за употреба. 

Елаборатот се става на увид на интересентите 
секој работен ден од 7—14 часот во просториите на 
Фондот при Собранието на општината Гостивар. 

(843) 

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ 
„ОВЧЕ ПОЛЕ" СВ. НИКОЛЕ 

распишува 

Ј А В Н О Н А Д Д А В А Њ Е 
за целосна изградба на инвестиционен објект — 
Станбена зграда — месност парк во Св. Николе. 

Наддавањето ќе се одржи во просториите на 
главната дирекција на инвеститорот, 15 дена од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ" 
— со почеток во 10 часот. 

Рок за отпочнување изградбата на објектот е 
најдоцна 10 дена по потпишување на договорот. 

Рок за завршување на изградбата е 1. VI. 1966 
година, а може и порано. 

Учесниците на наддавањето се должни да до-
стават: 

1. Писмена понуда во затворен плик со ознака 
„Станбена зграда"; 

2. Потврда за регистрација на работната орга-
низација; 

3. Доказ за положена кауција 1% од вредноста; 
4. Доказ за СВОЈОТ расположив капацитет за из-

градба на онакви објекти; и 
5. Полномошно. 
Елаборатот се става на увид секој работен ден 

од 8—14 часот во просториите на главната дирек-
ција при Комбинатот во Свети Николе. (842) 

СОДРЖИНА 

Страна 
244. Решение за распишување дополнителни 

избори за пратеник на Републичкиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија — — — — — — 585 

245. Одлука за висината на средствата што во 
1965 година ќе се издвојуваат за сигурносна 
резерва и валоризациона резерва на фон-
довите на инвалидското осигурување и 
пензиското осигурување — — — — — 585 

246. Извештај на Републичката изборна коми-
сија за резултатот од дополнителните из-
бори за пратеник на Собранието на СРМ — 585 

247. Објава на Републичката изборна комисија 586 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

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

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


