
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

275. 
Врз основа на член 3 од Законот за санирање и изградба на нестопански објекти што се од општ 

интерес за Републиката во периодот 1967—1970 година на подрачјето на град Скопје („Службен 
весник на СРМ", бр. 20/67 и 32/68), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА САНИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА НЕСТОПАН-

СКИ ОБЈЕКТИ НА ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ ЗА 1968, 1969 И 1970 ГОДИНА 
I. Од средствата утврдени со член 1 од Законот за санирање и изградба на нестопански објекти 

што се од општ интерес за Републиката во периодот 1967—1970 година на подрачјето на град Скопје, на 
одделни корисници им се доделуваат и тоа на: 

1968 год. 1969 год. 1970 год. С&: 

— Филозофски факултет 5.600.000 12.000.000 9.050.000 26.650.000 
— Економски факултет 5.600.000 9.500.000 5.200.000 20.300.000 
— Правен факултет 5.600.000 9.500.000 3.650.000 18.750.000 
— Ректорат 

8.100.000 — за ректоратска зграда 2.300.000 1.000.000 4.800.000 8.100.000 
— за опрема на факултетите и из-

10.000.000 градба на спортски терени 5.000.000 5.000.000 — 10.000.000 
— Земјоделско-шумарски факултет 2.840.000 — — 2.840.000 
— Земјоделско-испитателен институт 1.724.640 — — 1.724.640 
— Народна и универзитетска библиотека 9.682.121 10.000.000 — 19.682.121 
— Архив на Македонија 9.050.000 500.000 — 9.550.000 
— Републички завод за заштита на кул-

500.000 500.000 турни споменици 500.000 — — 500.000 
— Народен театар 9.338.202 14.309.999 23.000.000 46.648.201 
— Археолошки музеј 3.050.000 1.500.000 — 4.550.000 
— Историски музеј 1.390.000 1.090.000 500.000 2.980.000 
— Природно научен музеј 2.094.988 415.012 — 2.510.000 
— Републички завод за здравствена 

1.848.720 заштита 1.848.720 — — 1.848.720 
— Завод за трансфузија на крв 

— за санација и изградба на нов дел 
1.086.500 на Заводот 1.086.500 — 

— 1.086.500 
— за опрема 400.000 100.000 — 500.000 

— Институт за ТБЦ 1.000.000 300.000 — 1.300.000 
— Хируршка клиника 2.350.000 — — 2.350.000 
— Медицински факултет 11.965.250 — — 11.965.250 
— Завод за медицинска рехабилитација 690.000 — 

— 690.000 
— Дом за слепи деца 1.000.000 — 

— 1.000.000 
— Завод за образование и згрижување 

300.000 на деца 300.000 — — 300.000 
— Училиште за глуви деца 1.410.000 — — 1.410.000 
— Фонијатриско-аудиолошки центар 230.000 — — 230.000 
— Народна банка: централа за СРМ 3.890.000 4.000.000 — 7.890.000 
— Југословенска банка за надворешна 

1.375.000 2.750.000 трговија 1.375.000 1.375.000 — 2.750.000 
— Служба општествено книговодство 660.000 — 

- — 660.000 
— Централен комитет на С К И 9.000.000 — 9.000.000 
— Извршен совет 

— за изградба на зграда за репуб-
5.000.000 7.000.000 личките органи на управата — 2.000.000 5.000.000 7.000.000 

— за опрема на републички 
2.000.000 органи 1.000.000 1.000.000 — 2.000.000 

— Радио телевизија — Скопје 5.600.000 2.570.000 — 8.170.000 
— Републички секретаријат за внат-

12.000.000 решни работи 12.000.000 — 
— 12.000.000 

— Републички секретаријат за народна 
2.000.000 6.000.000 одбрана 4.000.000 2.000.000 — 6.000.000 

— Републички хидрометеоролошки завод 400.000 1.400.000 1.200.000 3.000.000 

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

Сабота, 26 октомври 1968 
С к о п ј е 

Број 35 Год. XXIV 

Претплатата за 1968 год. изнесува 
55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 
(160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16 
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Во средствата за 1968 година, се засметани и 
средствата доделени на одделни корисници во 1967 
година. 

II. Неискористените средства од една година 
се пренесуваат во наредната година. 

III. Со влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за утврдување на 
износот на средствата за санирање и изградба на 
нестопански објекти на одделни корисници за 1968 
година („Службен весник на СРМ" бр. 34/67). 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2405/1 
15 октомври 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

276. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за ма-

теријално обезбедување на учесниците во Народно-
ослободителната војна („Службен весник на СРМ" 
бр. 26/68), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕС-

НИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА 
ВОЈНА 

1. Во Комисијата се именуваат: 
а) за претседател 
— НИКОЛА МИТЕВСКИ, функционер во Со-

бранието на СРМ; 
б) за членови: 
— ГОРГИ СОКОЛОВСКИ, член на Претседател-

ството на Републичкиот одбор на СЗВ на Македо-
нија; 

— ИЛИЈА БЕЛИЧАНЕЦ, член на Претседател-
ството на Републичкиот одбор на СЗБ на Маке-
донија; 

— БОТА ТРЕНДОВА, пратеник на Републич-
киот собор во Собранието на СРМ; 

— РИФАТ ВЕЛА, потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за народно здравје и социјална поли-
тика; 

— БОРО СОКОЛОВСКИ, пензионер од Скопје и 
—- ИЦКО ТРАЈАНОВСКИ, управник на Репуб-

личкиот воздухопловен центар — Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 10-2384/2 
1 октомври 1968 година 

Скопје 
Претседател 

/ на Извршниот совет, 
д-р Пеевте Богоев, е. р. 

277. 
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за са-

мостојните занаетчии („Службен весник на СРМ" 
бр. 18/64), републичкиот секретар за индустрија и 
трговија донесува 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАНА-
ЕТЧИСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

СЕ ВРШАТ ВО ДЕЛОВНА ПРОСТОРИЈА 
1. Во Наредбата за занаетчиските дејности што 

задолжително се вршат во деловна просторија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/64), по точката 
135 се додаваат нови 21 точки кои гласат: 

„136 поправка на медицински инструменти, 
137 поправка и полнење на акумулатори, 
138 изработка на амбалажа од дрво, хартија, 

полиетилен и др. 
139 изработка на предмети од бетон (блокови, 

трегери, ступчиња и огради), 
140 кројачка на детски облекла, 
141 кожарско-табачарска (штавење кожи и пре-

работка на ситна кожа), 
142 преработка на земјоделски семиња во таан 

и зејтин, 
143 преработка на млеко во пресно и кисело 

млеко, сирење и кашкавал, 
144 мелење на пипер, 
145 изработка на сириште, 
146 изработка на разни сувенири, 
147 штампарска, 
148 литографска, 
149 цинкографска, 
150 изработка на копчиња, 
151 бироа за препишување и множење 
152 изработка на разни цртежи и шаблони, 
153 одгледување на племенити птици и риби, 
154 изработка на предмети од природно и веш-

тачко цвеќе, 
155 валавичари, 
156 перење и подмачкување на моторни возила". 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Бр. 01-2342/1 
23 октомври 1968 година 

Скопје 
Републички секретар за 

индустрија и трговија, 
Ванчо Николовски, е. р. 

278. 
И З В Е Ш Т А Ј 

НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ 
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ВО РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗБОРНАТА 

ЕДИНИЦА ИДАДИЈА V 

ДО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
— РЕПУБЛИЧКИ СОБОР — 

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре -
публика Македонија, во смисла на член 141 во 
врска со член 132 став 1 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и на основа примените из-
борни акти од Општинската изборна комисија за 
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избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија — Ид ади ја — Скопје, 
на РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА, му го поднесува следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗ-
БОРИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ВО РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА ИДАДИЈА V 
1) На 13. X. 1968 година одржани се непосредни-

те избори за избор на пратеник во Републичкиот 
собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија во изборната единица И ДАДИ ЈА V, рас-
пишани со решение број 2242 од 16. УШ. 1968 го-
дина на потпретседателот на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

2) На изборите избирачите гласаа непосредно 
за кандидатот чија кандидатура беше потврдена од 
општинската изборна комисија — И дади ја — Скоп-
је и кој беше избран за кандидат за пратеник во 
Републичкиот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија во Собранието на оп-
штината ИДАДИЈА на 1. X. 1968 година. 

3) Името на кандидатот, Републичката изборна 
комисија за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија го објави 
согласно член 102 став 1 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија со објавата бр. 52 од 1. X. 1968 

година — „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија" број 32 од 1. X. 1968 година. 

4) Изборите се извршени во склад со одредбите 
од Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

5) Општинската изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, го УТВРДИ РЕЗУЛТАТОТ од 
гласањето во изборната единица ИДАДИЈА V на 
начинот утврден со член 127 — 129 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија и според утврдената 
состојба го прогласи кандидатот ЈЕГЕНИ БЕСНИК, 
од Скопје за ИЗБРАН и му издаде уверение. 

Резултатот од изборите е следен: 
Во изборната единица ИДАДИЈА V, од запиша-

ните 15.525 избирачи гласале 9.584 од кои за кан-
дидатот ЈЕГЕНИ БЕСНИК 9.133. Неважни гласачки 
ливчиња има 454. 

За пратеник е избран ЈЕГЕНИ БЕСНИК, од 
Скопје, ул. „758" бр. 16, за кого гласало мнозин-
ството од запишаните избирачи на подрачјето на 
изборната единица. 

Бр. 58 
14 октомври 1968 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алековски, е. р. Киро Никовски, е. р. 

Прописи на општинските собранија 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ 

56. 
Врз основа на член 247 од Статутот на оп-

штината Кавадарци, а согласно Заклучоците за 
натамошното усовршување и подобрување на сис-
темот за кредитирање и стипендирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 27/68), Собранието на општи-
ната Кавадарци, на заедничката седница на Оп-
штинскиот собор и Соборот на работните заедници, 
одржана на 14. X. 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИХОДИТЕ И ДРУГИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ДОБИВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ОП-
ШТИНСКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И СТИ-

ПЕНДИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува височината на при-
ходите на домаќинството што влијае врз утврду-
вање правото за добивање средства од Општин-
скит фонд на општината Кавадарци за кредити-
рање и стипендирање на ученици и студенти 
(цензус на приходите) и другите услови за доби-
вање на средства од Општинскиот фонд за кре-
дитирање на ученици и студенти во општината 
Кавадарци. 

Член 2 

Средства од фондот за кредитирање на уче-
ници и студенти не може да се добијат ако при-
ходите на домаќинството на корисникот на овие 
средства, пресметан по член на домаќинството, ги 
надминуваат следните износи: 

1. Приходот по основа од работен однос (ли-
чен доход, надоместоци, пензии и друго) — ЗОО 
динари месечно; 

2. Приходот по основа на земјоделска дејност — 
80 динари месечно; 

3. Приходот по основа на самостојна дејност 
(приход од самостојно вршење на занаетчиски ус-
луги и други стопански дејности и од самостојно 
вршење на интелектуални услуги), на данок под-
ложен доход од имот (приход од згради, приход 
од имот и имотни права) и други приходи (доход 
од авторски права, патенти и технички унапреду-
вања, доход од граѓанско-правен однос и друго) — 
100 динари месечно. 

Член 3 

Ако домаќинството на корисникот на кредитот 
— ученици и студенти, остварува истовремено при-
ходи по разни основи на претходниот член, прихо-
дот се утврдува на тој начин што сите приходи се 
сведуваат на приход од личен доход од работен 
однос и тоа: 

а) Приходот од земјоделска дејност се сведува 
на приход од личен доход од работен однос, на 
тој начин, кога годишниот катастарски приход на 
корисникот и членовите на неговото домаќинство се 
помножува со 3,75%. 

б) Приходот од самостојна дејност се сведува 
на приход од личен доход од работен однос, на 
тој начин, кога годишниот износ на основицата што 
служи за плаќање придонес од личен доход од 
самостојна дејност се поможнува со 3, и 

в) Приходот од другите дополнителни примања 
предвидени во точка 3 на чл. 2 од оваа одлука 
според висината се сметаат како приход од личен 
доход од работен однос. 

Член 4 

При одобрување на средствата за кредитирање 
на ученици и студенти мора да се води сметка 
тие да се даваат на ученици и студенти со по-
слаба материјална положба и подобар успех на 
учењето и да се води грижа да се опфатат на 
школување деца на работници и земјоделци. 
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Член 5 

При одобрувањето на средствата за кредити-
рање на ученици и студенти, мора да се обезбеди 
јавност и демократичност и да се обезбеди учест-
во на организациите на студентите и учениците. 

Кандидатите можат да учествуваат на седни-
ците на телата кога се одлучува по нивните ба-
рања. 

Член 6 

Управниот одбор на фондот за кредитирање и 
стипендирање на кадри на општината Кавадарци 
со општ акт може да предвиди, при исполнување 
на одредени услови, ослободување од обврската за 
враќање на кредитот. 

Управниот одбор на фондот за кредитирање и 
стипендирање на кадри на општината Кавадарци 
со општ акт може да предвиди, доделување на сти-
пендии на изразито бедни, а изразито талентирани 
ученици и студенти. 

Член 7 

Управниот одбор на фондот за кредитирање и 
стипендирање на кадри на општината Кавадарци 
е должен да донесе општ акт со кој ќе пропише: 
постапка за давање кредити и стипендии; висината 
на кредитот односно стипендијата; органот кој ќе 
решава по барањето за кредити и стипендии; вре-
мето од кота почнува да тече обврската за враќа-
ње на дадените кредити; евиденцијата за дадените 
кредити; постапката за утврдување видовите на 
средните, вишите и високите школи и бројот на 
учениците и студентите на овие школи кои мо-
жат да добијат средства од Општинскиот фонд за 
кредитирање и стипендирање на кадри (водејќи 
сметка при тоа да бидат консултирани телата на 
општествено-политичките организации на општи-
ната Кавадарци) и критериумите за добивање кре-
дит односно стипендија од средствата за креди-
тирање на ученици и студенти. 

Член 8 

Средствата за кредитирање на ученици и сту-
денти на корисниците ги одобрува управниот од-
бор на фондот за кредитирање и стипендирање на 
кадри на општината Кавадарци. 

Корисниците на средствата за кредитирање на 
ученици и студенти не плаќаат камата на добие-
ниот кредит. 

Член 9 

Средствата за кредитирање на ученици и сту-
денти на корисниците им се даваат по прописите 
на банковото работење. 

Евиденција за издадените средства за креди-
тирање и стипендирање на ученици и студенти во-
ди службата за буџет и фондови во Одделението 
за финансии на Собранието на општината Кава-
дарци. 

Член 10 

За спроведувањето на оваа одлука ќе се гри-
жи Советот за школство на Собранието на оп-
штината Кавадарци. 

Член 11 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРИ". 

Број 01-5688 
14 октомври 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината 
Кавадарци, 

Стојан Андов, е. р. 

57. 
Врз основа на членот 3 став 1 од Законот за 

измени и дополненија на Законот за тарифата на 
сојузниот данок на промет („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 24 и 26/68) и член 247 од Статутот на 
општината Кавадарци, Собранието на општината 
Кавадарци, на заедничката седница на Општин-
скиот собор и Соборот на работните заедници, одр-
жана на 14. X. 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ТАРИФАТА НА ОПШТИНСКИОТ ДАНОК НА 
ПРОМЕТ И ОПШТИНСКИОТ ДАНОК НА НАДО-

МЕСТОЦИ ОД УСЛУГИ 

Член 1 

Во Одлуката за тарифата на Општинскиот да-
нок на промет и Општинскиот данок на надомес-
тоци од услуги се вршат измени и дополненија: 

1. Тар. бр. 3 се менува и гласи: 
На остварениот промет на пиво се плаќа данок: 
— во трговијата 0,50 дин од 1 литар, 
— во угостителството 0,30 дин. од 1 литар. 
2. Тар. бр. 4 се менува и гласи: 
На остварениот промет на природно вино се 

плаќа данок: 
— во трговијата 1,00 дин. од 1 литар, 
— во угостителството 0,50 дин. од 1 литар. 
На остварениот промет на природна ракија се 

плаќа данок: 
— во трговијата 2,00 дин. од 1 литар, 
— во угостителството 1,00 дин. од 1 литар. 
3. Тар. бр. 5 се менува и гласи: 
На промет на вештачка ракија се плаќа данок: 
— до 25 вол % алкохол по 1,00 дин. од 1 литар, 
— над 25 вол % алкохол по 2,00 дин. од 1 ли-

тар; 
На промет на специјални вина се плаќа да-

нок: 
— со набавна цена до 7,00 дин. по 1,00 од 1 

литар, 
— со наб. цена од 7,00 дин. до 10,00 по 1,50 

дин. од 1 литар, 
— со наб. цена над 10,00 дин. по 3,00 дин. од 

1 литар, 
На прометот на ликери и жестоки пијалоци се 

плаќа данок: 
— со наб. цена до 12,00 дин. по 2,00 дин. од 

1 литар, 
— со наб. цена од 12,00 дин. до 17,00 дин. по 

4 дин. од 1 литар, 
— со наб. цена над 17,00 дин. по 10,00 дин. од 

1 литар; 
На остварениот промет на природни жестоки 

пијалоци се плаќа данок: 
— за сите видови по 4,00 дин. од 1 литар. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 01-5691 
14 октомври 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината 
Кавадарци, 

Стојан Андов, е. р. 
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58. 
Врз основа на чл. 247 ст. 1 од Статутот на оп-

штината Кавадарци, а во согласност со чл. 15 
ст. 1 од Уредбата за начинот за формирање на 
цените и за пресметување на разликата во це-
ните („Службен лист на СФРЈ" бр. 33/65, 36/65, 
11/66 и 22/66), Собранието на општината Кавадарци, 
на заедничката седница на Општинскиот собор и 
Соборот на работните заедници, одржана на 14. X. 
1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТАРИФА-
ТА НА КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ ШТО ГИ ВРШИ 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА — УПРАВАТА ЗА 

КОМУНАЛНИ СЛУЖБИ — КАВАДАРЦИ 

Член 1 

Се укинува Одлуката за тарифата на кому-
налните услуги што ги врши работната органи-
зација — Управата за комунални служби во Ка -
вадарци, бр. 01-8692 од 27. XI. 1965 година („Служ-
бен гласник на општината Кавадарци" бр. 7/65). 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 01-5691 
14 октомври 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината 
Кавадарци, 

Стојан Андов, е. р. 

5». 
Врз основа на членот 6 став 2 од Законот за 

внатрешни работи („Службен весник на СРМ" бр. 
16/67), а по претходно прибавено мислење од ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи, Собра-
нието на општината Кавадарци, на заедничката 
седница на Општинскиот собор и Соборот на работ-
ните заедници, одржана на 14. X. 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА СТАНИЦАТА НА МИЛИ-
ЦИЈАТА ВО ГР. КАВАДАРЦИ 

Член 1 

Се укинува Станицата на милицијата во гр. 
Кавадарци, во состав на ОВР Кавадарци. 

Член 2 
Работниците од Станицата на милицијата — К а -

вадарци, ќе преминат на работа во Одделението 
на милицијата во град Кавадарци. 

Член 3 

Целокупната опрема и инвентар на станицата 
на милицијата ќе премине на Одделението на ми-
лицијата — Кавадарци. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 01-5690 
14 октомври 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината 
Кавадарци, 

Стојан Андов, е. р. 

60. 
Врз основа на членот 6 став 2 од Законот за 

внатрешни работи („Службен весник на СРМ" бр. 
16/67), а по претходно прибавено мислење од ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи, Со-
бранието на општината Кавадарци на заедничката 
седница на Општинскиот собор и Соборот на ра-
ботните заедници, одржана на 14. X. 1968 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА СТАНИЦАТА НА МИЛИ-
ЦИЈАТА ВО С. КОНОПИШТЕ 

Член 1 

Се укинува Станицата на милицијата во состав 
на ОВР Кавадарци, со седиште во е. Конопипгге. 

Член 2 

Работниците од укинатата Станица на мили-
цијата во е. Конопиште ќе преминат на работа во 
Одделението на милицијата во гр. Кавадарци. 

Член 3 

Целокупната опрема и инвентар на станицата 
ќе премине на Одделението на милицијата во град 
Кавадарци. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 01-5689 
14. октомври 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината 
Кавадарци, 

Стојан Андов, е. р. 

61. 
Врз основа на членот 6 од Законот за внат-

решни работи („Службен весник на СРМ" бр. 16/67), 
а по претходно прибавено мислење од републич-
киот секретар за внатрешни работи, Собранието на 
општината Кавадарци, на заедничката седница на 
Општинскиот собор и Соборот на работните заед-
ници, одржана на 14. X. 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ОДДЕЛЕНИЕ НА МИЛИ-
ЦИЈА ПРИ ОВР — КАВАДАРЦИ 

Член 1 

Се образува Одделение на милиција во сос-
тав на ОВР Кавадарци. 

Член 2 

Седиштето на Одделението на милиција е во 
град Кавадарци. 

Член 3 

Во состав на Одделението на милиција влегу-
ваат работниците од укинатите станици на мили-
ција во гр. Кавадарци и е. Конопиште. 

Член 4 

Внатрешната организација на Одделението на 
милиција се одредува со Правилникот за органи-
зација и систематизација на ОВР Кавадарци. 

Член 5 
Одделението на милиција ги врши работите од 

член 13 и 14 став 2 и член 29 од Основниот за-
кон за внатрешни работи и член 9 од Законот 
за внатрешни работи. 
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Член 6 

Со одделението на милиција раководи коман-
дир на одделението на милиција. 

Член 7 

Командирот на Одделението на милиција го 
назначува и разрешува од должност Собранието 
на општината, според условите предвидени со Пра-
пилникот за организација и систематизација на 
работните места на ОВР Кавадарци. 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 01-5692 
14. октомври 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината 
Кавадарци, 

Стојан Андов, е. р. 

62. 
Врз основа на членот 7 од Законот за внатреш-

ни работи („Службен весник на СРМ" бр. 16/67), а 
по претходно прибавено мислење од републичкиот 
секретар за внатрешни работи и од Советот на 
работната заедница на ОВР Кавадарци, Собранието 
на општината Кавадарци на заедничката седница 
на Општинскиот собор и Соборот на работните 
заедници, одржана на 14-Х-1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ВО ОДДЕЛЕНИЕТО НА МИЛИЦИЈАТА ВО ГР. 
КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Бројот на работниците во Одделението на ми-

лицијата при ОВР Кавадарци се утврдува на 41 
(четириесет и еден). 

Член 2 
Бројот на работниците во Одделението на ми-

лицијата се утврдува со Правилникот за органи-
зација и систематизација на ОВР — Кавадарци. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 01-5693 
14 октомври 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 

63. 

Врз основа на членот бб од Основниот закон 
за финансирање на општествено-политичките за-
едници („Службен лист на СФРЈ" бр. 31/64), Собра-
нието на општината Кавадарци, на заедничката сед-
ница на Општинскиот собор и Соборот на работ-
ните заедници, одржана на 14-Х-1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И 

СТИПЕНДИРАЊЕ НА КАДРИ НА ОПШТИНАТА 
КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Се основа фонд за кредитирање и стипендирање 

на кадри на општината Кавадарци. 
Член 2 

Фондот има својство на правно лице. 
Член 3 

Управувањето на Фондот се заснова врз наче-
лата на општественото самоуправување. 

Со фондот управува управен одбор од 9 члена. 
Пет члена на управниот одбор ги именува Со-

бранието на општината Кавадарци и четири члена 
делегира Клубот на студентите на општината Ка -
вадарци. 

Управниот одбор на фондот донесува статут 
на фондот кој го одобрува Собранието на општи-
ната Кавадарци. 

Член 4 
Средствата на фондот се формираат од следните 

извори: 
— приходи од буџетот на општината Кавадарци. 
— приходи од кредити од Комерцијалната бан-

ка Кавадарци и 
— приходи од помош на работни организации 

и граѓани. 
Член 5 

Средствата на фондот ќе се трошат според ф и -
нансискиот план што ќе го изготви управниот одбор 
на фондот, а административно-управните работи ќе 
ги води службата за буџет и фондови во Одделе-
нието за финансии. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-5686 
14 октомври 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 

64. 
Врз основа на член 10 од Уредбата за начинот 

на формирање на цените и пресметување на раз-
ликите во цени („Сл. лист на СФРЈ" бр. 33/65 год.), 
а согласно одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на маслото за јадење („Сл. 
лист на СФРЈ" бр. 34/68), Собранието на општината 
Кавадарци, на заедничката седница на Општин-
скиот собор и Соборот на работните заедници, одр-
жана на 14-Х-1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАЈВИСОКА МАЛОПРОДАЖ-

НА ЦЕНА НА ЗЕЈТИНОТ ЗА ЈАДЕЊЕ 
Член 1 

Се одредува највисока малопродажна цена на 
зејтинот за јадење на подрачјето на општината К а -
вадарци и тоа: 

— на зејтинот за јадење (рефус) до 4,75 ди-
нари за 1 кгр. 

— на зејтинот за јадење (флаширан) до 5 ди-
нари за 1 кгр. 

Трговските и други работни организации кои 
вршат продажба на зејтин по селата на подрачјето 
на општината Кавадарци можат највисоката мало-
продажна цена од ставот 1 на овој член да ја зго-
лемат за износот на стварните превозни трошоци 
од складот во Кавадарци до складиштен на ку-
пецот. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи одлуката бр. 01-5630 од 
31-УИ-1965 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 28-УШ-1968 го-
дина. 

Бр. 01-5696 
14 октомври 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 



26 октомври 1968 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 35 — Стр. 559 

65. 
Врз основа на член бб од Законот за финанси-

рање на општествено-политичките заедници („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 31/64 год.), Собранието на 
општината Кавадарци, на заедничката седница на 
Општинскиот собор и Соборот на работните заед-
ници, одржана на 14-Х-1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ФОНДОТ ЗА ПАТИШТА 
ОД IV-ти РЕД 

Член 1 
Во Одлуката за формирање на фондот за па-

тишта од 1У-ти ред бр. 01-7932 од 1-Х1-1965 година 
членот 3 став 4, 5 и 6 се бришат. 

Член 2 
Во членот 5 точката 4 се менува и гласи: 
„ШИК „Страшо Пинџур" — Кавадарци". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-5694 
14 октомври 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 

бб. 
Врз основа на членот 13 од Законот за финан-

сирање на општествено-политичките заедници и 
член 8 од Одлуката за буџетот на општината Кава-
дарци, Собранието на општината Кавадарци на 
заедничката седница на Општинскиот собор и собо-
рот на работните заедници, одржана на 14-Х-1968 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАТОЦИ ОД БУЏЕТСКАТА РЕЗЕРВА, ОД-

НОСНО ^РАСПРЕДЕЛЕНИТЕ БУЏЕТСКИ 
СРЕДСТВА ЗА 1968 ГОДИНА 

1. Се одобруваат средства во износ од 1,500 ди-
нари како помош во изградбата на разурнатиот 
стар истарски град Мотовун. 

2. Се одобруваат средства во износ од 18.750 ди-
нари на Историскиот архив во Титов Велес за сре-
дување на архивскиот материјал од Околискиот 
народен одбор — Кавадарци. 

3. Се одобруваат средства во износ од 11.799,65 
динари на Занаетчискиот дуќан „БРАН" од Кава-
дарци за поправка на Хидроцентралата „Лукар" 
во е. Конопиште. 

4. Се одобруваат средства во износ од 10.000 
динари на Управата за чување на полските имоти 
на име позајмица за покачување на личниот доход 
за последните три месеци. 

5. Се одобруваат средства во износ од 25.000 
динари на Заедницата за образование за набавка 
на опрема за отворање на нова паралелка од Еле-
ктро-смер при Индустриското училиште „Ќиро 
Спанџов—Брко" Кавадарци. 

6. Се одобруваат средства во износ од 1.500 ди-
нари како помош во изградбата на младински спо-
мен парк на загинатите деца во Крагуевац. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-5699 
14 октомври 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 

67. 
Врз основа на член 162 став 1 т. 12 од Статутот 

на општината Кавадарци, Собранието на општината 
Кавадарци на заедничката седница на Општинскиот 
собор и Соборот на работните заедници, одржана 
на 14-Х-1968 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

НАЧАЛНИК НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА НАРОДНА 
ОДБРАНА 

За вршител на должноста началник на Одде-
лението за народна одбрана се именува Горѓи Еле-
нов, досегашен референт за ОМТ во органите на 
управата и ќе остане на должноста до пополнува-
ње на работното место по пат на конкурс. 

Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-5704 
14 октомври 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 

68. 
Врз основа на членот 8 став 2 од Законот за 

внатрешни работи и членот 162 став 1 точка 12 од 
Статутот на општината Кавадарци, Собранието на 
општината Кавадарци на заедничката седница на 
Општинскиот собор и Соборот на работните заед-
ници, одржана на 14-Х-1968 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ КОМАНДИР 

НА СТАНИЦАТА НА МИЛИЦИЈАТА ВО 
е. КОНОПИШТЕ 

I. Се разрешува од должност командирот на 
станицата на милицијата во е. Конопиште, Даме 
Стојановски, поради укинување на станицата. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 01-5712 
14 октомври 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 

69. 
Врз основа на членот 8 став 2 од Законот за 

внатрешни работи и членот 162 став 1 точка 12 од 
Статутот на општината Кавадарци, Собранието на 
општината Кавадарци на заедничката седница на 
Општинскиот собор и Соборот на работните заед-
ници, одржана на 14-Х-1968 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ КОМАНДИР 

НА СТАНИЦАТА НА МИЛИЦИЈАТА ВО ГРАД 
КАВАДАРЦИ 

I. Се разрешува од должност командир на ста-
ницата на милицијата во град Кавадарци, Драган 
Мартиновски, поради укинување на станицата. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 01-5705 
14 октомври 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци 
Стојан Андов, е. р. 
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70. 
Врз основа на членот 8 став 2 од Законот за 

внатрешни работи и членот 162 став 1 точка 12 од 
Статутот на општината Кавадарци, Собранието на 
општината Кавадарци на заедничката седница нг 
Општинскиот собор и Соборот на работните заед-
ници, одржана на 14-Х-1968 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ЗАМЕНИК-
КОМАНДИР НА СТАНИЦАТА НА МИЛИЦИЈАТА 

ВО ГРАД КАВАДАРЦИ 
I. Се разрешува од должност заменик-командир 

на станицата на милицијата во град Кавадарци, 
Горѓи Ангелевски, поради укинување на станицата 
на милицијата. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 01-5713 
14 октомври 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 

71. 
Врз основа на членот 8 став 2 од Законот за 

внатрешни работи и членот 162 став 1 точка 12 од 
Статутот на општината Кавадарци, Собранието на 
општината Кавадарци на заедничката седница на 
Општинскиот собор и Соборот на работните заед-
ници, одржана на 14-Х-1968 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
КОМАНДИР НА ОДДЕЛЕНИЕТО НА МИЛИЦИЈА 

ПРИ ОВР КАВАДАРЦИ 
I. За вршител на должноста командир на Од-

делението на милиција при ОВР Кавадарци, до 
пополнување на работното место по пат на кон-
курс, се назначува Горѓи Ангелевски, досегашен 
заменик-командир на станицата на милицијата во 
град Кавадарци. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 01-5706 
14 октомври 1968 година 

Кавадарци 
Претседател 

на Собранието на општината Кавадарци, 
Стојан Андов, е. р. 

Ојласеп дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-
стапка за докажување загубено свидетелство за 
завршено IV одделение во основното училиште 
во село Кривогаштани на име Жежоска, по маж 
Сиљаноска Анѓа—Аца, со стан во- Прилеп, улица 
„Вера Циривири" бр. 53. 

Се поканува секое лице што го нашло или 
ќе го најде горенаведеното свидетелство да му 
соопшти на овој суд во срок од 3 месеци по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 1105/68. 

ЛИКВИДАЦИЈА 
Со решението бр. 01-6218 од 29. V. 1968 година 

на Собранието на општината Охрид, се отвора 
постапка за редовна ликвидација на Училиштето 
за ученици во стопанството „Михајло Ташко Ја-
ковлескл" —• Охрид. 

Се покануваат сите поверители и должници да 
ги пријават своите долгови во срок од 30 дена, 
сметано од објавувањето на огласот. По истекот 
на овој срок нема да се признаваат никакви по-
барувања, а долговите според книговодствената еви-
денција ќе се наплатуваат по судски пат. 

Од Ликвидационата комисија (1991) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 581, стра-
на 399, книга III, е запишан под име: Центар за 
социјална работа — Титов Велес. Предмет на ра-
ботењето на Центарот е: откривање, следење, ана-
лизирање на социјалните проблеми; доделување 
на социјална помош, редовна и еднократна, како 
и здравна заштита на социјално загрозени лица; 
сместување и грижа на деца без .родители и вос-
питно запуштени деца; грижа и сместување на 
старци и изнемоштени лица во домови и установи; 
врши работи на старателство и тоа: пронајдува, 
сместува и помага за сместување на воспитно за-
пуштени деца; врши социјална заштита на лица 
кои се наоѓаат ве положба на социјално загро-
зени; врши и други работи од областа на соци-
јалната заштита што со закон и други прописи 
ќе му бидат ставени во надлежност. 

Центарот е основан од Собранието на општи-
ната Титов Велес, со решение бр. 10808/1 од 21. 
XII. 1967 година. 

Установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Јосив Д. Пешов, в. д. директор, и 
Ѓоре Јорданов, сметководител, во границите на 
овластувањето. 

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

бр. 26 од 17. V. 1968 година. (1129) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 7. III. 1968 
година, страна 37, реден број 2, е запишана про-
мената на досегашниот директор на Училиштето 
за ученици во стопанството „Коле Нехтенин" од 
Штип, Стојан Иванов Атанасов. За директор на 
училиштето е назначен Благој Петров Читкушев. 

Истовремено е запишан и второовластениот пот-
писник на училиштето Марика Шаматова, режисер, 
која заеднички со директорот ќе ја потпишува 
жиро-сметката на истото. 

Промената на директорот и впишувањето на 
вториот потписник е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 68 од 20. И. 1968 година на 
работната заедница на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 6/68. (1477) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 20. VI. 1968 
година, рег. бр. 3/68, е запишано следното: Се про-
ширува дејноста на Управата за изградба и одр-
жување на комунални објекти во Битола, уште 
со: одржување, реконструкција и изградба на јав-
ни патишта од III ред што влегува во нејзините 
основни средства и патишта од IV ред што ќ$ и 
бидат доверени за реконструкција, одржување и 
изградба; се грижи за изградба и проектирање на 
објекти што се врзани за употреба на јавните па-
тишта и за унапредување условите на сообраќајот 
на тие патишта, врши и други работи што се во 
непосредна врска со работите на нејзиниот дело-
круг или се потребни на сообраќајот и патни-
ците, експлоатација на камен, чакал, песок и нив-
ната натамошна преработка и пласман со дотур 
на лице место; врши услуги на трети лица (оп-
штински собранија, стопанства, организации и дру-
ги) во проектирање, реконструкција и изградба на 
патишта по договор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 18/68. (1662) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 457, стра-
на 709, книга II, е запишана под име: Здравствен 
дом „Кисела Вода" од Скопје — Работна единица 
во село Драчево. Предмет на работењето на ра-
ботната единица е укажување здравствена заш-
тита на населението од превентива и куратива на 
подрачјето што го опфаќа работната единица. 

Работната единица е основана од советот на 
работната заедница Здравствениот дом „Кисела 
Вода" од Скопје, со одлука од одржаната седница 
на 5. IX. 1966 година. 

Работната единица ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат, д-р Лазар Елезовиќ, в,д, 
шеф на работната единица, Горѓи Оринов, сметко-
водител, Трајковски Благоја, благајник, и Попов-
ски Стојан, референт, во границите на овласту-
вањето. 

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

бр. 68 од 7. УШ. 1968 година. (1720) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во (регистарот на установите, рег. бр. 371, 
страна 521, книга И е запишано следното: Деј-
носта на Скопски саем — Скопје, согласно одлу-
ката на советот на работната заедница од одржа-
ната седница на 4. III. 1968 година се проширува 
и со: 

1. организирање меѓународни саеми во земјата 
од општ или специјализиран карактер; 

2. организирање изложби од општ или специ-
јализиран карактер во земјата и странство за смет-
ка на домашни и странски фирми; 

3. посредување и застапување на странски 
фирми кои учествуваат на приредбите на Скоп-
скиот саем во областа на прометот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 47 од 27. VIII. 1968 година. (1748) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 206, 
страна 1047, книга I, е запишано следното: Фир-
мата на Основното училиште „Лирија" од село 
Порој, општина Тетово, согласно со одлуката број 
0301-46 од 17. V. 1968 година на советот на работ-
ната заедница се менува и гласи: Основно учи-
лиште „Скендербег", село Порој. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 87 од 23. VIII. 1968 година. (1750) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 82, стра-
на 338, книга I, е запишано следното: Фирмата на 
Театарот на шиптарска и турска народност — 
Скопје, согласно одлуката бр. 7 од 30. III. 1968 
година на советот на работната заедница се ме-
нува и гласи: Албанско-турски театар — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 46. од 17. IX. 1968 година. (1866) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 30. VII. 1968 
година, рег. бр. 15/65, е запишано следното: Се 
менува фирмата на Пазаришната управа во При-
леп и ќе гласи: Установа — Управа за пазари — 
Прилеп. 

Директор и потписник на установата е Ристев-
ски Глигор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 16/68. (1880) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 10. VII. 1968 
година, рег .бр. 83/65, е запишано следното: Му 
престанува овластувањето на Димитар Шлакески, 
директор, за потпишување на Земјоделското учи-
лиште со практична обука „Кузман Ј. Питу", е. 
Славеј, Прилеп. 

Се овластува Благоја Цвејоски, директор да го 
потпишува училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 21/68. (1882) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 11. VII. 1968 
година, рег. бр. 114/65, е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на ин-
женер Љубен Ст. Василев, досегашен директор 
на Реонската станица за заштита на растенијата. 

Се овластува Невен Сурлаџиоски, директор, по-
кра ј досегашниот потписник Димевски Дано, смет-
ководен режисер, да ја потпишува Реонската ста-
ница за заштита на растенијата — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 22/68. (1883) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 22. XII. 1966 
година, страна 112, реден број 2, е запишана про-
мената на досегашниот секретар на Основното учи-
лиште „Маршал Тито" од Злетово, Драган Анас-
тасов. За сметководител е одреден Перо Анаста-
сов, кој ќе го потпишува истото заедно со дирек-
торот Благој Михајловски. 

Промената на сметководителот е запишана во 
регистарот врз основа поднесената пријава бр. 
01-218/1 од 12. X. 1966 година од директорот на 
установата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 112/66. (119) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 126, страна 195, книга IV, е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на прет-
пријатијата и дуќаните Погонот за машини алат-
ки во Скопје (во кругот на заводот), бидејќи со 
одлуката број 9 од 1. IV. 1968 година на погонот 
и одлуката број 143 од 16. IV. 1968 година како и 
решението бр. 2—319 од 16. IV. 1968 година на 
Централниот работнички совет на Металскиот завод 
„Тито" — Скопје се издвојува во претпријатие под 
назив: Фабрика за алатни машини „Тито" — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 563 од 31. V. 1968 година. (1265) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 126, страна 195, книга IV, е запи-
шан под фирма: Металски завод „Тито" — Скопје 
— Погон за машини алатки во Скопје (во кругот 
на заводот). Предмет на работењето на Погонот е 
освојување на машини алатки и прибор. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
Металскиот завод „Тито" — Скопје, со одлука број 
78 од 12. I. 1965 година. 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Радмило Ивковиќ, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 607 од 31. V. 1968 година. (1266) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23. IX. 1967 година, страна 429, реден број 1, е 
запишано основање на Продавница, со седиште 
во Струмица, ул. „Кирил и Методи" бр. 29. Пред-
мет на работењето на продавницата е трговија на 
мало со намештај. 

Продавницата е основана од Здружението на 
дрвната индустрија и шумарство „Пудиш" од 
Приштина, 
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Раководител на продавницата е Андон Дам-
јановски, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањето на продавницата ќе го вршат 
овластените лица на матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 694 од 15. УШ. 1967 година на 
управниот одбор на Здружението и уверението бр. 
07-555/1 од 8. УШ. 1967 година на Собранието на 
општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 290/67. (1700) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 572, страна 1403, книга V, е запишана 
под фирма: Трговско претпријатие за промет со 
прехранбени и индустриски стоки на големо и ма-
ло „Славија" — Скопје — Продавница за стакло 
број 70 на ул. „Христо Ботев" број 6. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на мало 
на сите видови прехранбени индустриски стоки 
за домашни потреби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Славија" — Скоп-
је, со одлука бр. 1675 од 29. И. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Поповски Томе. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 70 од 19. VII. 1968 година. (1403) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 572, страна 1399, книга V, е запи-
шана под фирма: Трговско претпријатие за промет 
со прехранбени и индустриски стоки на големо и 
мало „Славија" од Скопје — Колонијална про-
давница број 38 од Скопје, ул. „Тиранска" број 50. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на мало на сите видови прехранбени и индус-
триски стоки за домашни потреби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало 
„Славија" од Скопје, со одлука број 1629 од 29. 
II. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Цветановски 
Крсте. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 305 од 19. VII. 1968 година. (1404) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 572, страна 1399, книга V, е запиша-
на под фирма: Трговско претпријатие за промет 
со прехранбени и индустриски стоки на големо 
и мало „Славија" од Скопје — Продавница за 
овошје и зеленчук број 76 во Скопје, на ул. „Зе-
лен пазар". Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на мало на сите видови пре-
хранбени и индустриски стоки за домашни по-
треби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало 
„Славија" — Скопје, со одлука број 1678 од 29. 
И. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Синадиновски 
Владо. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 307 од 19. VII. 1968 година. (1405) 

Окружниот стопански суд во Скопје о б ј а в е а 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 572, страна 1399, книга V, е запиша-
ната под фирма: Трговско претпријатие за про-
мет со прехранбени и индустриски стоки на големо 
и мало „Славија" од Скопје — Продавница за 
колонијал број 37 во Скопје, ул. „Зелен пазар". 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мало на сите видови прехранбени ин-
дустриски стоки за домашни потреби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало 
„Славија" — Скопје, со одлука бр. 1671 од 29. II. 
1968 година. 

Раководител на продавницата е Поповски Гиле. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 308 од 19. VII. 1968 година. (1406) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 572, страна 1401, книга V, е запи-
шана под фирма: Трговско претпријатие за промет 
со прехранбени и индустриски стоки на големо и 
мало „Славија" — Скопје — Продавница за овош-
је и зеленчук број 81 во Скопје, ул. „Партизан-
ска", пазарче „Буњаковец". Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на мало на сите 
видови прехранбени и индустриски стоки за до-
машни потреби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало 
„Славија" од Скопје, со одлука број 1665 од 29. 
II. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Сулејманов 
Асан. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 309 од 19. VII. 1968 година. (1407) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 572, страна 1401, книга V, е запи-
шано под фирма: Трговско претпријатие за промет 
со прехранбени и индустриски стоки на големо и 
мало „Славија" — Скопје — Колонијална продав-
ница број 24 во Скопје, ул. „Зелен пазар". Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на мало на сите видови прехранбени и индустрис-
ки стоки за домашни потреби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало 
„Славија" од Скопје, со одлука бр. 1673 од 29. 
II. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Костовски Ни-
кола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 311 од 19. VII. 1968 година. (1408) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 572, страна 1401, книга V, е запи-
шана под фирма: Трговско претпријатие за про-
мет со прехранбени и индустриски стоки на го-
лемо и мало „Славија" — Скопје — Продавница 
број 69 во Скопје, ул. „Водњанска" број 30. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
мало на сите видови прехранбени и индустриски 
стоки за домашни потреби. 
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Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало 
„Славија" — Скопје, со одлука број 1674 од 29. 
И. 1968 година. 

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

раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 312 од 19. VII. 1968 година. (1409) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 572, страна 1401, книга V, е запи-
шана под фирма: Трговско претпријатие за про-
мет со прехранбени и индустриски стоки на го-
лемо и мало „Славија" — Скопје — Продавница 
број 73 во Скопје, ул. „464" (рампа Кисела Вода). 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на мало на сите видови прехранбени и 
индустриски стоки за домашни потреби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало 
„Славија" од Скопје, со одлука бр. 1676 од 29. II. 
1968 година. 

Раководител на продавницата е Трајковски 
Трајко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 313 од 19. VII. 1968 година. (1410) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 572, страна 1399, книга V. е запи-
шана под фирма: Трговско претпријатие за про-
мет со прехранбени и индустриски стоки на го-
лемо и мало „Славија" — Скопје — Продавница 
број 1 во Скопје, населба „Вардар". Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на мало 
на сите видови прехранбени и индустриски стоки 
за домашни потреби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Славија" од Скоп-
је, со одлука број 1677 од 29. II. 1968 год. 

Раководител на продавницата е Димитровски 
Александар. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 314 од 16. VII. 1968 година. (1411) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 572, страна 1397, книга V, е запи-
шана под фирма: Трговско претпријатие за про-
мет со прехранбени и индустриски стоки на голе-
мо и мало „Славија" од Скопје — Продавница 
број 83 во Скопје, населба „Козле". Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на мало 
на сите видови прехранбени и индустриски стоки 
за домашни потреби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Славија" од Скоп-
је, со одлука бр. 1664 од 29. И. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Алексовски 
Алексо. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 315 од 16. VII. 1968 година. (1412) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 572, страна 1397, книга V, е запи-
шано следното: Трговско претпријатие за промет 
со прехранбени и индустриски стоки на големо и 

мало „Славија" од Скопје — Продавница број 75 
во Скопје, ул. „Гоце Делчев" бр. 19. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на мало 
на сите видови прехранбени и индустриски стоки 
за домашни потреби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Славија" од Скоп-
је, со одлука бр. 1664 од 24. И. 1968 год. 

Раководител на продавницата е Калешев Бо-
рис. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 316 од 16. VII. 1968 година. (1413) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 572, страна 1397, книга V, е запи-
шана под фирма: Трговско претпријатие за про-
мет со прехранбени и индустриски стоки на го-
лемо и мало „Славија" од Скопје — Продавница 
број 82 во Скопје, на булевар „ЈНА" бр. 20. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба 
на мало на сите видови прехранбени и индус-
триски стоки за домашни потреби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Славија" од Скоп-
је, со одлука бр. 1666 од 29. И. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Тортопов Томо. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 317 од 16. VII. 1968 година. (1414) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 572, страна 1397, книга V, е запи-
шана под фирма: Трговско претпријатие за про-
мет со прехранбени и индустриски стоки на голе-
мо и мало „Славија" од Скопје — Самопослужна 
продавница број 2 во Скопје, ул. „Иво Рибар — 
Лола" бр. 25. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на мало на сите видови пре-
хранбени и индустриски стоки за домашни по-
треби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Славија" од Скоп-
је, со одлука бр. 1662 од 29. II. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Кочков ски 
Александар. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 318 од 16. VII. 1968 година. (1415) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 572, страна 1395, книга V, е запишана 
под фирма: Трговско претпријатие за промет со 
прехранбени и индустриски стоки на големо и мало 
„Славија" од Скопје — Самопослужна продавница 
број 17 во Скопје, ул. „Гуро Салај" број 1. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на мало 
на сите видови прехранбени и индустриски стоки 
за домашни потреби. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
рта Трговското претпријатие „Славија" од Скопје, 
со одлука бр. 1683 од 29-11-1968 година. 

Раководител на продавницата е Илија Кралев-
ски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 320 од 16^11-1968 год. (1416) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
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рег. бр. 572, страна 1395, книга V, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски производи на големо и 
мало „Славија" — Скопје — Продавница бр. 45 во 
Скопје, ул. „Партизанска". Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на мало на сите ви-
дови прехранбени и индустриски стоки за домашни 
потреби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Славија" — Скоп-
је, со одлука бр. 1669 од 29-11-1968 година. 

Раководител на продавницата е Ниневски Бошко. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 321 од 16-УП-1968 година. (1417) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 572, страна 1275, книга V, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало 
„Славија" од Скопје — Самопослужна продавница 
број 43 во Скопје, населба „Ѓорче Петров" И. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
мало на сите видови прехранбени и индустриски 
стоки за домашни потреби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Славија" — Скоп-
је, со одлука бр. 1668 од 24.-П-1968 година. 

Раководител на продавницата е Аџиевски Тофе. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 322 од 16-УП-1968 година. (1418) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 572, страна 1275, книга V, е запишана пол 
фирма: Трговско претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало 
„Славија" од Скопје — Продавница број 84 во 
Скопје населба „Вардар". Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на мало на сите ви-
дови прехранбени и индустриски стоки за домашни 
потреби. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Славија" од Скопје, 
со одлука број 1681 од 29-11-1968 год. 

Раководител на продавницата е Наумовски 
Ангеле. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 323 од 16-УИ-1968 година. (1419) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 572, страна 1275, книга V, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало 
„Славија" од Скопје — Продавница број 67 во 
Скопје, ул. „Ѓуро Ѓонови" бр. 92. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на мало на 
сите видови прехранбени и индустриски стоки за 
домашни потреби. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Славија" од Скопје, 
со одлука бр. 1663 од 29-11-1963 година. 

Раководител на продавницата е Бошковски 
Тодор. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 324 од 16-УП-1968 година. (1420) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 

рег. бр. 572, страна 1275, книга У, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало 
„Славија" од Скопје — Продавница бр. 46 во Ѓорче 
Петров, ул. „Воин Драшкоци". Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на мало на 
сите видови прехранбени и индустриски стоки за 
домашни потреби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Славија" од Скоп-
је, со одлука бр. 1670 од 29-11-1968 година. 

Раководител на продавницата е Меловски 
Блаже. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 325 од 16-УП-1968 година. (1421) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 572, страна 1273, книга У, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со пре-
хранбени индустриски стоки на големо и мало 
„Славија" од Скопје — Продавница број 34 во Скоп-
је, ул. „11 октомври" бр. 71. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на мало на 
сите видови прехранбени и индустриски стоки за 
домашни потреби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Славија" од 
Скопје, со одлука бр. 1672 од 24-11-1968 год. 

Раководител на продавницата е Митевски 
Стево. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 326 од 16-УИ-1968 година. (1422) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 572, страна 1273, книга У, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало 
„Славија" од Скопје — Продавница број 7 во Скоп-
је, ул. „Зелен пазар". Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на мало на сите видови 
прехранбени и индустриски стоки за домашни по-
треби. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Славија" од Скопје, со 
одлука бр. 1680 од 29-111-1968 год. 

Раководител на продавницата е Аризанов Ми-
лан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 327 од 17-УП-1968 година. (1423) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 222, страна 725, е запишано следното: На 
досегашните потписници на Папучарската задруга 
,.Млад задругар" — Куманово и тоа: Спасовски Г. 
Милорад, в. д. директор, и Цветковски Стојан Вла-
димир, заменик раководител, им престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи се разрешени од 
должност. 

За директор на Папучарската задруга „Млад 
задругар" — Куманово е назначен Миливоје Симон 
Јовановски, кој задругата ќе ја потпишува, задол-
ржува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, со стариот регистриран потписник Денковски 
Зафиров Манаско, ш е ф на сметководството, сме-
тано од 26-Х-1967 година. 

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

бр. 1083 од 8-Х1-1967 година. (439) 
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Окружниот стопански суд- во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 469, страна 929, книга II, е запишано след-
ното: Кон Лозаро-винарското претпријатие „Тик-
веш" — Кавадарци согласно одлуката бр. 02-5911 
од 20-Х1-1967 година на работничкиот совет и од-
луките бр. 208 од 26-1Х-1967 и бр. 167 од 22-1Х-
1967 година на задружните совети на Земјоделската 
задруга „Пролетер", село Шивец, на Земјоделската 
задруга „Блажо Тодоровски", село Ресава се при-
соединуваат Земјоделската задруга „Блажо Тодо-
ровски" село Ресава, Титоввелешко и Земјоделската 
задруга „Пролетер", село Шивец, Општина Кава-
дарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1174 од 29-ХИ-1967 година. (442) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 8, страна 95, книга I, е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Трговскиот ду-
ќан за колонијал „Железничар" — Кичево, на Тр-
говското претпријатие на големо „Бистра" — Ки-
чево, Владо Ацевски, е разрешен од должност. 
За раководител на истиот дуќан е назначен Фида-
новски Живко, кој нема да биде потписник, сме-
тано од 19-У1-1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 585 од 29-1Х-1967 година. (445) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1173, страна 887, книга V, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за посредување во 
трговијата на големо и мало „Југотрговија" — 
Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 5. Предмет на ра-
ботењето на претпријатието е: да врши посредување 
на сите видови градежни материјали, како и огреа-
ни материјали (огревно дрво, јаглен, нафта и н а ф -
тени деривати и др.) од оваа гранка; посредување 
на сите видови нова и половна механизација и оп-
рема за градежништво и сите видови репромате-
ријали од оваа гранка; посредување на сите видови 
постојки, опрема и репроматеријали во сите гран-
ки на индустријата (нова и половна); посредување 
на сите видови механизација и опрема (нова и по-
ловна), за електростопанство, угостителство, шумар-
ство, комунална дејност, водостопанство, железни-
ца, патишта, рударство и речно, езерско и помор-
ско бродарство; посредување на обоена и црна ме-
талургија; посредување на лабораториска опрема: 
стакларија, хемикалија, центрифуги, стерилизатори. 
лабораториски препарати, киселини и се друго во 
здравството, како и санитарија, готови лекови и 
крупна медицинска опрема; посредување на тек-
стилна стока, на сите видови колонијални стоки и 
галантериски производи; посредување на сите ви-
дови нова и половна опрема и репроматеријали за 
земјоделството и сточарството; посредување на сите 
видови овошје и зеленчук, како и на портокал и, 
лимони, смокви и маслинки; посредување на сите 
видови земјоделски и индустриски производи: ту-
тун, памук, сусам, сончоглед слануток, луцеркино 
семе, афионово семе и др.; посредување на сите 
видови вештачки ѓубрива и заштитни други сред-
ства во земјоделството; посредување на сите ви-
дови сточни производи, сувомесни производи и 
сета жива стока, живина и сите производи од жи-
винарство; посредување на сите индустриски стоки 
и прехранбени производи и др.; посредување со сите 
видови моторни возила, резервни делови за истите 
како и нови и половни; посредување на сите видови 
гумопластични прозиводи и детски играчки. 

Претпријатието е основано од работничкиот со-
вет на Градежната занаетчиска услужна задруга 
„Лисец" — Крива Паланка, со одлука бр. 2283 од 
28-Х1-1967 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува НИКОЛОВСКИ Вучо Дојчин, в. д. дирек-
тор, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Претпријатието е конституирано на 4-ХП-1967 

година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1230 од 29-ХИ- 1967 година. (446) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации, на 
30-1-1968 година, страна 280, реден број 4, е запи-
шана промената на фирмата на Работната органи-
зација за откуп, обработка и производство на тутун 
од Св. Николе, која ќе гласи: „Југо-тутун" здру-
жено претпријатие — Скопје — Организација во со-
став за обработка и производство на тутун — Св. 
Николе. 

Промената на фирмата е извршена во реги-
старот врз основа записникот од 20-11-1967 година 
од седницата на работничкиот совет на Здруженото 
претпријатие „Југо-тутун" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 21/68. (862) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15-1-1968 година, страна 305, реден број 1, е запи-
шано основање на Погон (кооперација), со седиште 
во Штип. 

Погонот ќе ги обавува следните дејности: вр-
шење услуги на индивидуалните земјоделски про-
изводители-кооперанти во областа на ратарством, 
овчарството, краварството и откуп на нивните про-
изводи; снабдување на своите членови, кооперанти 
и останати производители со: сортови семиња, по-
сад очен материјал, вештачки ѓубрива, средства за 
заштита на растенијата, со сточна храна, како ка-
баста така и концентрирана; вршење услуги на 
кооперантите и останатите производители со својата 
механизација; одгледување, товење на ситен и кру-
пен добиток и живина во заедница со членовите-
кооперанти; вршење на откуп и преземање на ж и -
вата стока, сточни производи, како добиток, кожа, 
волна, млеко и др.; вршење откуп на земјоделски 
производи, лековити растенија и останати производи 
од растително потекло; врши снабдување на инди-
видуални производители на населението со артикли 
од широка потрошувачка како: прехранбени про-
дукти, алкохолни и безалкохолни пијалоци и дру-
ги домашни продукти преку своите продавници во 
село Драгоево, Врсаково, Судник и Долно Трогер-
ци; обработува сиришта, паркетна маст и парфем-
ски материи аз домаќинството. 

Погонот „Кооперација" е основан од страна на 
ЗИК „Црвена ѕвезда" од Штип. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат Владо Коцев, управник, и Трајко Дав-
ков. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа решението бр. 09-1282/11 од 6-УП-1967 го-
дина на централниот работнички совет на ЗИК 
„Црвена ѕвезда" од Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 17/68. (865) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29-11-1968 година, страна 314, реден број 1, е за-
пишано следното: Досегашната Фабрика за предиво 
и ткаенини „Македонка" — Штип, која функцио-
нира како интегрален дел во ЗПТ „Македонка" — 
Штип, со поделбата станува самостојна работна ор-
ганизација и ќе го носи името Памучна индустрија 
„Македонка" — Штип. Скратеното име на прет-
пријатието ќе гласи: „Македонка" — Штип, додека 
телеграмската скратеница на претпријатието ќе 
гласи „Мактекс". 

Претпријатието ќе ги обавува следните деј-
ности: 

а) Основна дејност: производство на сурово и 
обоено памучно, вигоњ, синтетичко и цел предиво, 
сурови и доработени памучни и синтетички ткае-
нини; набавка во земјата и странство на репродук-
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циони материјали (основни, памучни и др.), утензи-
лии, резервни делови и опрема за сопствени по-
треби и за потреби на кооперантите; продажба на 
мало, продажба во земјата и странство на произ-
води и услуги од сопствениот предмет на делување 
и од предметно делување на кооперантите; научно-
истражувачка и студиско-аналитичка работа од до-
менот на предметот на работењето за сопствени по-
треби и за потребите на кооперантите; стручно об-
разование на работниците за сопствени работи, к а -
ко и за потреби на кооперантите и други заинте-
ресирани организации и установи; обавување на 
други основни функции што ги вршат стручните 
служби во претпријатието. 

б) Помошни дејности: вршење на механичар-
ски, водо-инсталатерски, паро-инсталатерски, сто-
ларски, зидарски, електричарски, изолатерски, ли-
марски, ковачки , швајсерски и други услуги за 
одржување на сопствената опрема, инсталации и 
градежни објекти, како и на трети лица; произ-
водство и пренос на технолошка грејна пареа; пол-
нење и пренос на технолошка и питка вода; тех-
ничко-конструкциски работи за изведување на ра-
ботите околу одржувањето на сопствените сред-
ства за производство како и средствата на трети 
лица. 

ц) Споредна дејност: изведување на инвести-
циони работи за проширување на постојните капа-
цитети; производство и опрема, делови за опрема, 
резервни делови и утензилии за постојниот машин-
ски парк за сопствени потреби и потреби на трети 
лица; техничко-конструкторски и проектански ра-
боти за изведување на инвестициони работи за про-
ширување на капацитетите, производството и оп-
рема, делови за опрема, резервни делови и утен-
зилии за сопствени потреби, како и за потребите 
на трети лица; производство на амбалажа за соп-
ствени потреби и трети лица. 

д) Неиндустриска дејност: организација и оба-
вување на општествена исхрана и други дејности 
на општествениот стандард за потребите на члено-
вите на работната заедница; организација и спрове-
дување на здравствената заштита на членовите и 
на нивните потесни семејства; превоз на члено-
вите на работната заедница за работа, превоз на 
поединци и групи за службени и останати цели во 
земјата и странство, како и превоз на трети лица 
со средствата на патничкиот сообраќај; транспорт 
на суровини и готови производи со средствата на 
патниот сообраќај за сопствени потреби и потреби 
на кооперантите и трети лица; издавачка, новин-
ска и пропагандна дејност во врска со предметот 
на работењето, информирањето на јавноста и по-
себно на членовите на работната заедница. 

Во состав на претпријатие делуваат и следните 
услужни и посебни услужни единици: Здравствена 
станица „Македонка" — Штип и Служба за општа 
исхрана „Македонка" — Штип. 

Овластени лица за потпишување на жиро 
Сметката на претпријатието се: Љупчо Тодор Тик-
вешански, в.д. директор, Генчо Ристо Генадиев, 
Никола Јордан Кожинков, Ванчо Димитар Здра-
вев, Петар Сарев Димитров и Томислав Анание 
Митов. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 77-90/СРС од 18. ХП. 1967 
година на работничкиот совет на Памучната ин-
дустрија „Македонка" — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 46/68. (867) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 9. I. 1968 година, страна 225, реден број 2, е 
запишана промената на досегашниот директор на 
Претпријатието за прикажување на филмови-кино 
„Култура" од Штип, Методи Иванов, на чие место 
за директор е назначен Стојан Иванов Атанасов. 

Жиро-сметката на претпријатието колективно 
ќе ја потпишуваат директорот Стојан Атанасов и 
досегашниот благајник Ванчо Влахов. 

Промената на директорот на претпријатието е 
извршена во регистарот врз основа одлуката бр. 
6 од 8. I. 1968 година на работната заедница на 
истото. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 14/68. (868) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. I. 1968 година, страна 217, реден број 11, е 
запишана промената на фирмата на Претпријатието 
за обработка на тутун од Штип, кое ќе го носи 
следното име: „Југо-тутун" — здружено претпри-
јатие — Скопје — Организација во состав за 
производство, обработка, продажба на тутун и дру-
ги земјоделски производи — Штип. ^ 

Скратениот назив на претпријатието гласи: 
„Југо-тутун" — здружено претпријатие — Скопје 
— Организација во состав — Штип. 

Промена на фирмата е извршена во региста-
рот врз основа одлуката бр. 08-7 од 4. I. 1968 го-
дина на работничкиот совет на претпријатието и 
договорот на „Југо-тутун" — здружено претпри-
јатие — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 42/68. (869) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 10. I. 1968 година, страна 25, реден број 4 е 
запишана промената на досегашниот раководител 
на Продавница „Борово" од Штип, Светислав Јо-
виќ, на чие место за раководител е назначен Стој-
ко Ставрев Цветковски. 

Промената на раководителот е запишана во 
регистарот врз основа решението бр. 22137 од 21. 
ХП. 1967 година на Комбинатот „Борово" — Бо-
рово. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 1/68. (870) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 5. I. 1968 година, страна 276, реден број 3, е 
запишана промена на досегашниот в.д. директор 
на Претпријатието за јавни паштита од I и П 
ред „Македонија пат" — Скопје — Погон — Штип, 
Атанас Стефанов, на чие место за директор е 
назначен К и р е Митев Прошев. 

Жиро-сметката на претпријатието ќе биде за-
еднички потпишувана од страна на новиот дирек-
тор Киро Митев Прошев и регистрираниот шеф 
на сметководството Љупчо Козаров. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1/1 од 4. I. 1968 година на 
погонскиот работнички совет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 7/68. (872) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. I. 1968 година, страна 308, реден број 2, 
е запишано: дејноста на Заводот за осигурување 
на имоти и лица „Македонија" — Филијала — 
Штип се прецизира и ќе гласи: склучува добро-
волни осигурувања со кои се занимава Заводот; 
склучува обавезни осигурувања воведени со за-
кон во оние видови на осигурувања со кои се 
занимава Заводот; врши извид и процена на штети 
по сите видови на осигурувањата; наплата на пре-
мија по склучените осигурувања; ликвидација на 
штети и на обврските по основа на осигурува-
њето; учествува во спроведувањето на мерките 
за спречување и сузбивање на ризиците што ги 
загрозуваат осигурениот имот и лица. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа поднесената пријава бр. 12/2 од 15. I. 1968 
година од страна на главниот директор на Заво-
дот за осигурување на имоти и лица „Македонија" 
— Скопје. 
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Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 27/68. (873) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 9. П. 1968 година, страна 48, реден број 6, е 
запишана промената на досегашниот директор на 
Претпријатието за јавен автотранспорт и шпеди-
ција од Штип, Благој Петров Тулиев, на чие мес-
то за директор е назначен Трајан Стојанов Гоцев. 

Се запиша и промената на досегашниот ш е ф 
на сметководството Трајан Стојанов Гоцев, на чие 
место за раководител на општо-стопанскиот сектор 
е назначен Љубен Јорданов Ефремов, кој заед-
нички со директорот ќе ја потпишува жиро-смет-
ката на претпријатието. 

Промената на овластените лица на претпри-
јатието е запишана во регистарот врз основа ре-
шението бр. 252 од 22. I. 1968 година на работ-
ничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 86/68. (874) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 13. П. 1968 година, рег. бр. 6/62, книга I, е 
запишана под фирма: Продавница — помпна ста-
ница во Битола, ул. „Иван Милутиновиќ", на 
Трговското претпријатие „Јавор" од Битола. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба 
на нафта и нафтени деривати. 

Раководител на продавницата е Новачевски 
Бојче. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Јавор" од Битола, со одлука бр. 01-174 
од 29. I. 1968 година од работничкиот совет и 
решението бр. 03-10193/253 од 30. ХП. 1967 година 
од пазарната инспекција на Собранието на оп-
штината Битола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 45/68. (878) 

Кафе-ресторанот е основан од Угостителското 
претпријатие „Македонија" — Битола, со одлука 
од 25. X. 1967 година на работничкиот совет и 
решението бр. 04-10108/1 од 30. ХП. 1967 година 
од санитарниот инспектор на Собранието на оп-
штината Битола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 81/68. (880) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 26. П. 1968 година, рег. бр. 2/63, книга I, е 
запишана под фирма: Продавница број 7 во Кру-
шево, ул. „Никола Ѓурковиќ" бр. 3, на Занаетчис-
кото претпријатие за изработка на трикотажа и 
конфекција „Илинденка" од Крушево. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на про-
изводи од сопствено производство, трикотажа и 
конфекција, со дополнение на асортиманот и тоа: 
купување и продажба на производи од текстил, 
куса и плетена стока и конфекција, галантериска 
и базарска стока. 

Раководител на продавницата е Мишу Коста. 
Продавницата е основана од Занаетчиското 

претпријатие за изработка на трикотажа и кон-
фекција „Илинденка" од Крушево, со одлуката бр. 
43/2 од 20. IX. 1967 година на работничкиот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 55/68. (881) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29. П. 1968 година, рег. бр. 4/68, книга I, е 
запишана под фирма: Бензинска помпна станица 
„Југопетрол" во Битола (кон патот Битола-Кра-
вари) на Трговското претпријатие „Југопетрол" — 
Скопје. Предмет на работењето на помпната стани-
ца е продажба на нафта и нафтени деривати, на 
мало. 

Раководител на помпната станица е Димитров 
Петар. 

Помината станица е основана од Трговското 
претпријатие „Југопетрол" — Скопје, со одлука 
од 2 и 3. VI. 1967 година од работничкиот совет 
и потврдата бр. 08-1290/1 од 15. П. 1968 година од 
Одделението за стопанство и план на Собранието 
на општината Битола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 41/68. (879) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29. П. 1968 година, рег. бр. 25/62, книга I, е 
запишан под фирма: Кафе-ресторан-бар „Корзо" 
во Битола на Угостителското претпријатие „Маке-
донија" — Битола. Предмет на работењето на 
кафе-ресторанот е: вршење угостителски услуги, 
ресторански и кафеански услуги како и давање 
барски услуги. 

Раководител на кафе-ресторанот е Димитров-
ски Александар, к,в. келнер. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 16. П. 1968 година, рег. бр. 1/68, книга П, е 
запишана под фирма: Молеро-фарбарска заштитна 
работилница „Полет" од Охрид, на Општинскиот 
одбор на сојузот на глувите на Македонија — 
Охрид. Предмет на работењето на работилницата 
е вршење молеро-фарбарска дејност. 

Работилницата е основана од општинскиот од-
бор на сојузот на глувите на Македонија — Ох-
рид, со одлука бр. 48/3 од 12. П. 1968 година и 
решението бр. бр. 05-07-187/1 од 5. П. 1968 го-
дина на Одделението за надзор и контрола на Со-
бранието на општината Охрид. 

Потпишувањето ќе го врши Лаброски Атанас, 
раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 58/68. (882) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29. П. 1968 година, рег. бр. 6/61, книга I, е 
запишана под фирма: Продавница број 4 во При-
леп, ул. „Маршал Тито" 3, на Трговското прет-
пријатие за снабдување на земјоделието „Агроме-
ханика" Прилеп. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на моторни возила, резерв-
ни делови и прибор, земјоделски машини и ала-
ти, производи од гума, каучук и пластични маси, 
железарска и метална стока, велосипеди и разни 
видови мерни инструменти. 

Раководител на продавницата е Војислав Спа-
сески. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Агромеханика" Прилеп, со одлука бр. 
38 од 19. I. 1968 година на работничкиот совет 
и уверението бр. 07-65/25 од 31. I. 1968 година од 
Одделението за надзор и контрола на Собранието 
на општината Прилеп. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 68/ва (886) 
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КОНКУРСИ 
Комисијата за кадрови на Комерцијално-инвес-

тиционата банка Битола — Филијала — Охрид, врз 
основа на чл. 3 од Законот за задолжителното при-
мање на приправници и одлуката за прием на при-
правници бр. 2029, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на еден приправник 

Кандидатот покрај општите услови предвидени 
во ОЗРО треба да ги исполнува и следните услови: 

— да има завршено економски факултет (П сте-
пен); 

— да не е запослен; 
— да ја има регулирано воената обврска. 
Молбите таксирани со 0,50 дин. таксена марка 

со потребните документи (извод од матичната книга 
на родените, уверение за здравствената состојба, 
уверение да не е осудуван, уверение да не е под 
истрага, диплома — потврда за завршен економски 
факултет, уверение за регулирана воена обврска и 
доказ дека се води во заводот за запослување како 
не запослен) да се достават до Комисијата за кад-
рови на Комерцијално-инвестиционата банка Би-
тола — Филијала — Охрид. 

Некомплетираните молби нема да се земаат во 
предвид. 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. 

Советот на работната заедница во Прифатилиш-
тето за деца и младинци во Скопје на својата сед-
ница, одржана на 15. 10. 1968 година донесе од-
лука за 

р а с п и ш у в а њ е 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следното работно место: 

1. Еден СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК-ПРИПРАВ-
НИК 

Услови: завршена Виша школа за социјални 
работници. 

Со молбата и дипломата кандидатот треба да 
ги приложи и сите останати документи за засно-
вување на работен однос по законот како и по-
тврда од Заводот за запослување дека се води во 
евиденцијата како незапослен. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Сл. весник на СРМ". 

Молбите со останатите документи се доставу-
ваат до Прифатилиштето за деца и младинци — 
Населба Бутел I Скопје. 

2039 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ЦЕНТАРОТ ЗА 
СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за благајник — домаќин 
Услови: покрај општите услови кандидатот тре-

ба да има завршено средно образование со поло-
жен стручен испит и најмалку десет години работно 
искуство во финансова струка. 

Пријавите со потребните документи за движе-
њето во службата да се достават во срок од 15 дена 
од денот на објавувањето на конкурсот до Кон-
курсната комисија на Центарот. (2040) 
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60. Одлука за укинување на Станицата на 
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61. Одлука за образување на Одделение на 
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ниците во Одделението на милицијата во 
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