
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 27 декември 1967 
С к о п ј е 

Број 43 Год. ХХШ. 

Претплатата за 1967 год. износува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 1,60 
(160) дин. Жиро анетка бр. 401-1-16. 

391. 
Врз^ основа на член 78 од Законот за самоупра-

вување и работни односи во органите на управата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/65 и бр. 42/67), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ПЕТОДНЕВНА РАБОТНА 
СЕДМИЦА И РАСПОРЕД НА РАБОТНОТО ВРЕ-

МЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА 

Во републичките органи на управата, стручни-
те служби на Собранието на СРМ и Извршниот со-
вет, органите и организациите што вршат работи 
од општ интерес за Републиката, судовите, јавните 
обвинителства, Републичкото јавно правобранител-
ство и Републичкиот совет за прекршоци (репуб-
лички органи на управата) се воведува петодневна 
работна седмица од понеделник до петок вклучи-
телно. 

II 

Дневното работно време во републичките ор-
гани на управата започнува во 8 часот, а завршува 
во 16,30 часот, освен во петок кога започнува во 8 
часот, а завршува во 16 часот. 

III 
По исклучок од претходната точка работното 

време во републичките органи на управата во месе-
ците јуни, јули и август започнува во 6,30 часот а 
завршува во 15 часот, освен во петок кога започ-
нува во 6,30 часот а завршува во 14,30 часот. 

IV 

Во текот на дневното работно време работни-
ците во републичките органи на управата имаат 
право на одмор во траење од половина час. Вре-
мето на користењето на овој одмор се утврдува со 
акт на органот, во периодот од 12—14 часот, а во 
месеците јуни, јули и август од 11—13 часот. 

V 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1. I. 1968 година. 

Бр. 12-2586/1 
26 декември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

392. 
Врз основа на член 7 од Законот за Републич-

киот буџет за 1967 година („Службен весник нц 
СРМ" бр. 9/67), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБ-

НИ НАМЕНИ ПО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 
ЗА 1967 ГОДИНА 

1. Се намалуваат средствата за посебни намени 
по Републичкиот буџет за 1967 година и тоа: 

— од Разделот 12 — Репуб-
лички секретаријат за финансии, 
позиција 73-03-3-3 „Надоместок за 
социјално осигурување за исплата 
на илинденски пензии" во износ 
од - - - - -

— од Разделот 44 — „Пензии 
признаени по републички пропи-
си", позиција 158-03-2-2 „Пензии 
признаени според републички про-
писи" — во износ од — — — — 

Вкупно 
2. Средствата од разделот 46 — Нераспоредени 

приходи (текушта буџетска резерва) позиција 
160-18-2, Средства распоредени во определениот из-
нос од 6.550.000 динари се зголемуваат за 500.000 ди-
нари и ќе изнесуваат 7.050.000 динари. 

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

Бр. 12-2901/1 
26 декември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

— — — 47.450 динари 

452.550 динари 
500.000 динари 

393. 
Врз основа на член 4 став 3 од Законот за Ре-

публичкиот буџет за 1967 година („Службен весник 
на СРМ", бр. 6/67), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕДОВ-
НА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ ЗА ТРУД ЗА 1967 ГОДИНА 
1. Во Републичкиот буџет за 1967 година раз-

дел 11 — Републички секретаријат за труд пози-
ција 71-06-2-1 — редовна дејност, се намалува за 
50.000 динари и ќе изнесува 629.000 динари. 

2. Разделот 46 — Нераспоредени приходи (те-
кушта буџетска резерва) — позиција 160-18-2 — 
средства распоредени во определен износ од 
6.500.000 динари се зголемуваат за 50.000 динари и 
ќе изнесуваат 6.550.000 динари. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2867/1 
8 декември 1967 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

Никола Минчев, с. р. 



Стр. 794 - Бр. 40 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ ii декември 196^ 

394. 
Врз основа на член 19 од Законот за организа-

цијата и работењето на Извршниот совет („Службен 
весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/67), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОЛОЖБАТА НА-

СТАНАТА СО ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО ДЕБАР 
И ОКОЛИНАТА 

1. Се образува Комисија на Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, во состав: 

а) Претседател: 
- Стојан Ќ,осев, член на Извршниот совет; 
б) Членови: 
- Беќир Жута, член на Извршниот совет; 
- Ванчо НИКОЛОВСКИ, републички секретар за 

индустрија и трговија; - Драган Захариевски, републички секретар 
за финансии; 

- Павле Тасевски, директор на Републичкиот 
завод за општествено планирање. 

2. Задача на Комисијата е да ја утврди полож-
бата настаната со катастрофалниот земјотрес од 
30. XI. 1967 година во Дебар и околината и да пред-
ложи мерки за нивната обнова и изградба. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2807/1 
1 декември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

395. 
Врз основа на член 74 став 2 од Законот за 

јавни патишта („Службен весник на СРМ" број 
35/67), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНО-
ВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВ-

НИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА ПАТИШТА 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата, 
поради истекот на мандатот, на следните членови 
на Управниот одбор на Републичкиот фонд за па-
тишта: 

- инж. АЛЕКСАНДАР БАСОТОВ, главен ин-
женер по патишта во Градежното претпри-
јатие „Маврово" во Скопје; 

- ЉУБЕН ГЕОРГИЕВСКИ, претседател на 
Здружението на возачи и автомеханичари 
во Скопје; 

- МАРКО ДИМИТРОВСКИ, раководител на 
група во Републичкиот завод за стопанско 
планирање; 

- МИХАИЛ ЖОЖУ, технички директор на 
сервисите на Претпријатието „Автомакедо-
нија" во Скопје; 

- ОРДЕ ИВАНОВСКИ, пратеник на Собра-
нието на СРМ; 

- КОЦЕ ЈАНЕВСКИ, член на Извршниот од-
бор на Градската конференција на ССРНМ 
за град Скопје; 

- ПЕТАР КОСТОВ, економист во Заедницата 
на претпријатијата за патишта на СРМ; 

- инж. БОРИС ЛАЗАРЕВСКИ, директор на 
Претпријатието „Македонија пат" во Скопје; 

- ГОРГИ ЛАВЧИНСКИ, началник на одделе-
ние во Железничкото транспортно претпри-
јание во Скопје; 

- ТОМЕ МАЛЕВСКИ, секретар на Советот за 
сообраќај на Стопанската комора на Маке-
донија; 

- КОСТА КЕЧЕВСКИ, директор на Деловно-
то здружение на Претпријатието од друм-
скиот сообраќај на СРМ; 

- МЛАДЕН НИКОЛОВСКИ, директор на Уп-
равата за патишта во Скопје; 

- ИЛИЈА СТЕФАНОВСКИ, директор на Прет-
пријатието за патишта од I и II ред во Би-
тола и 

- инж. АНДРЕЈА ТИЛИЌ, главен инженер на 
Дирекцијата за изградба на Автопатот 
„Братство—Единство". 

II. За членови на Управниот одбор на Репу-
бличкиот фонд за патишта, се именуваат: 

1) Претставници на Републиката: 
а) Со мандат од една година: 
- УРОШ АНДРЕЕВСКИ, политички работник 

во Републичката конференција на ССРНМ; 
- ТОШО СМИЛЕВСКИ, политички работник 

во Републичкиот совет на ССЈ за Македо-
нија; 

- ИЛИЈА СИПКОВСКИ, претседател на На-
ставно-техничката комисија по сообраќај на 
Авто-мото сојуз на СРМ. 

б) Со мандат од две години: 
- инж. НИКОЛА ГАВРИЛОВ, доцент на Ар-

хитектонско-градежниот факултет во Скоп-
је; 

- МИЛЕ СТЕФАНОВСКИ, помошник на ре-
публичкиот секретар за индустрија и трго-
вија; 

- ШАБАН ХАЏИСАБРИУ, началник на одде-
ление во Собранието на општината Тетово; 

- СТОЈАН ЌОСЕВ, член на Извршниот совет. 
2. Претставници на корисниците на јавните 

патишта: 
а) Со мандат од една година: 
- инж. ИВАН ГЕШТАКОВ, директор на Тран-

спортното претпријатие „Вардар" во Скопје; 
- ЉУПЧО КАФЕЏИСКИ, директор на Авто-

транспортното преторјатие во Берово; 
- СТОЈАН МАГЛОВСКИ, директор на Авто-

транспортното претпријатие во Кичево; 
- НИКОЛА НАУМОВСКИ, финансиски ди-

ректор на Претпријатието за автотранспорт 
и меѓународна шпедиција „Транскоп" во 
Битола. 

б) Со мандат од две години: 
- инж. ТОДОР ИВАНОВ, на работа во Гра-

дежното претпријатие „Гранит" во Скопје; 
- инж. РИСТО МАНОЈЛОВ, на работа во Гра-

дежното претпријатие „Бетон" во Скопје; 
- БОЖИДАР МИРЕВСКИ, в. д. шеф на 

служба за експлоатација на сообраќајот на 
„Македонија-транспорт" во Скопје. 

- МЕРЏАНА ПОПОВСКА, самостоен совет-
ник по сообраќај на Стопанската комора на 
Македонија; 

- ВАСКО СЕКУЛОВСКИ, директор на Транс-
портното претпријатие во Охрид. 

3. Претставници на Претпријатието за јавни 
патишта „Македонија-пат" во Скопје: 

а) Со мандат од една година: 
- техн. ЈОРДАН СТОИЛКОВ, директор на по-

гонот на Претпријатието за јавни патишта 
„Македонија-пат" во Титов Велес; 

- техн. АТАНАС СТЕФАНОВСКИ, директор 
на погонот на Претпријатието за јавни па-
тишта „Македонија-пат" во Штип. 

б) Со мандат од две години: 
- инж. ЗДРАВКО ВАСИЛЕВСКИ, в. д. дирек-

тор на погонот на Претпријатието за јавни 
патишта „Македонија-пат" во Скопје; 

- КРУМЕ ПЕРКОВСКИ, раководител на сек-
торот за финансии, анализи и план на Прет-
пријатието за јавни патишта „Македонија-
пат41 во Скопје; 
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- ИЛИЈА ЦВЕТАНОВСКИ, технички дирек-
тор на погонот на Претпријатието за јавни 
патишта „Македонија-пат" во Битола. 

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

Бр. 14-2666/1 
8 декември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

396. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за осно-

вање Фонд за награди „11 октомври" („Службен 
весник на СРМ" бр. 22/64), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНО-
ВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВ-

НИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА НАГРАДИ 
„11 ОКТОМВРИ" 

1. Се утврдува дека им престанува функци-
јата, поради истекот на мандатот, на следните чле-
нови на Управниот одбор на Фондот за награди 
„11 октомври"; 

- инж. ГОРГИ БАНЏО, соработник во Земјо-
делско-испитателниот институт во Скопје; 

- АЛЕКСАНДАР ЕЖОВ, критичар; 
- д-р БОРИСЛАВ КАРАНФИЛСКИ, доцент 

на Медицинскиот факултет во Скопје; 
- д-р СЛАВКО МИЛОСАВЛЕВСКИ, доцент 

на Правниот факултет во Скопје; 
- МЛАДЕН ПАВЛОВСКИ, член на Извршниот 

совет; 
- д-р ДАНИЦА ПЕРЧИНКОВА, вонреден про-

фесор на Природно-математичкиот факул-
тет во Скопје; 

- БОРИС ПЕТКОВСКИ, директор на Музејот 
на современата уметност во Скопје; 

- ТРАЈАН ПЕТКОВСКИ, раководител на од-
деление во Природно-научниот музеј во 
Скопје; 

- ХИСЕИН РАМАДАНИ, раководител на ко-
мисија во ЦК СКМ; 

- ДИМЧЕ ТОДОРОСКИ, скулптор и 
- д-р КСЕНТЕ БОГОЕВ, потпретседател на 

Извршниот совет. 
2. За членови на Управниот одбор на Фондот 

за награди „11 октомври", со мандат од две години, 
се именуваат: 

- д-р СЛАВЧО Б АКЧЕВ АНЏИЕВ, вонреден 
професор на Природно-математичкиот фа-
култет во Скопје; 

- ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ, вонреден профе-
сор на Архитектонско-градежниот факултет 
во Скопје; 

- инж. ДИМИТАР ГРЧЕВ, редовен професор 
на Електро-машинскиот факултет во Скопје; 

- д-р ПЕНЧО ДАВЧЕВ, вонреден професор на 
Медицинскиот факултет во Скопје; 

- мр. ДИМИТАР ДИМИТРОВ, уредник на 
Издавачкото претпријатие „Култура" во 
Скопје; 

- академик д-р БЛАГОЈ ПОПОВ, ректор на 
Универзитетот во Скопје; 

- д-р БРАНИСЛАВ ПЕЈОВСКИ, редовен про-
фесор на Земјоделско-шумарскиот факултет 
во Скопје; 

- д-р АЛЕКСАНДАР СПАСОВ, вонреден про-
фесор на Филозофскиот факултет во 
Скопје; 

- ГЛИГОР ЧЕМЕРСКИ, уметник-сликар во 
Радио-телевизија Скопје; 

- д-р ЈОНЧЕ ЧИНГОВСКИ, виш кустос на 
Природно-научниот музеј во Скопје и 

- инж. БОРИС ЧИПАН, вонреден професор 
на Архитектонско-градежниот факултет во 
Скопје. 

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

Бр. 14-2735/1 
8 декември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

397. 
Врз основа на точка I од Одлуката за опреде-

лување состав на конкурсни комисии на стопански 
организации во Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 5/67), Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНА-
ТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ВАРДАР" УВОЗ-ИЗВОЗ 

ВО СКОПЈЕ 
I. За членови на Конкурсната комисија за 

спроведување на конкурсот за именување дирек-
тор на Претпријатието „Вардар" увоз-извоз во 
Скопје, се именуваат: 

1. д-р ЕФТИМ БОЈАЏИЕВ, доцент на Економ-
скиот факултет во Скопје и 

2. ГОРГИ ГЕОРГИЕВСКИ, помошник на гене-
ралниот директор на Рудници и железар-
ница „Скопје" во Скопје. 

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

Бр. 14-2813/1 
15 декември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

398. 
Врз основа на член 55 став 2 од Законот за 

заштита на спомениците на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 16/65), Извршниот совет^ доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНА-
ТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА 

СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување на директор на Републичкиот завод за за-
штита на спомениците на културата се именуваат: 

1. БОРИС ЧИПАН, вонреден професор на Ар-
хитектонско-градежниот факултет во Скоп-
је и 

2. ЦВЕТА ЧАЛОВСКА, советник во Културно-
просветниот собор на Македонија. 

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

Бр. 14-2646/1 
8 декември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 
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399. 
Врз основа на член 80 став 1 од Основниот за-

кон за избор на работнички совети и други органи 
на управувањето во работните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 15/64), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР 
НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И КО-

РЕКЦИЈА НА ГОВОРОТ ВО БИТОЛА 
I. За членови на Конкурсната комисија за 

спроведување на конкурсот за именување дирек-
тор на Заводот за рехабилитација и корекција на 
говорот во Битола се именуваат: 

1. ЉУПЧО АЈДИНСКИ, раководител на група 
за социјална заштита во Републичкиот се-
кретаријат за народно здравје и социјална 
политика, 

2. АРСО АНТОВ, директор на гимназија во 
Битола. 

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

Бр. 14-2858/1 
15 декември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

400. 
Врз основа на член 16 од Законот за Ревало-

ризација на средствата на работните организации 
од општествените дејности („Службен весник на 
СРМ", бр. 42/67), републичкиот секретар за финан-
сии пропишува 

ТЕХНИЧКО УПАТСТВО 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА 
НА СРЕДСТВАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
I 

1. Ревалоризацијата на средствата на работните 
организации од општествените дејности (во ната-
мошниот текст: Ревалоризацијата) што се врши спо-
ред одредбите на Законот за Ревалоризација на 
средствата на работните организации од опште-
ствените дејности (во натамошниот текст: Зако-
нот за Ревалоризација), ќе се спроведе на начин 
определен со ова упатство. 

Под работни организации од општествени деј-
ности од, областа на образованието и воспитува-
њето, науката и културата, социјалната заштита и 
спортот, се подразбираат сите работни организации 
распоредени во групи и подгрупи во гранките: 
911-00, 912-00, 913-00, 914-00, 916-00 и 917-00 од Но-
менклатурата за распоредување на стопанските и 
други организации и државните органи според деј-
ностите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/62, 12/62, 
12/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/64, 50/64, 
11/65 и 13/65). 

2. На Ревалоризацијата подлежат сите предме-
ти, што работната организација ги води во своите 
деловни книги како активни средства, односно 
средства во изградба или реконструкција и пред-
метите што ги сочинуваат средствата за заедничка 
потрошувачка, освен средствата кои според Законот 
за Ревалоризација се без обврска за Ревалориза-
ција. 

Работните организации кои се интегрирале во 
текот на 1966 и 1967 година, Ревалоризацијата на 
средствата ќе ја извршат со положба на средствата 
во порано самостојните работни организации на 
ден 30 јуни 1966 година. 

3. Согласно со Законот за Ревалоризација на 
средствата на работните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66), не подлежат на обврска 
за Ревалоризација: 

— станбените згради и деловните простории 
(член 1 став 2); 

— водостопанските објекти (член 12 став 2); 
— земјиштето (член 3). 
Исто така, до колку органот на управувањето 

реши, не се врши Ревалоризација на средствата 
кои трајно не се во употреба, што работната орга-
низација не ги користи (член 6). 

4. За средствата, за кои конечно не се распра-
вени имотиоправните односи, Ревалоризација врши 
работната организација кај која тие средства се 
водат во делов,ните книги. Ако тие средства не се 
водат во деловните книги во ниедна работна орга-
низација, Ревалоризацијата на тие средства ја врши 
работната организација кај која се наоѓаат сред-
ствата. Исто така, ако не се расправени имотно-
правните односи, а средствата се водат во деловните 
книги на две или повеќе работни организации, Ре-
валоризацијата ја врши работната организација кај 
која се наоѓаат средствата. 

5. Вредноста на средствата што работната орга-
низација не ги искажала во своите деловни книги, 
се утврдува со процена на набавната вредност на 
тие средства според пазарните цени на 30 јуни 1966 
година и со процена на отпишаната вредност спо-
ред времето во кое е користено средството, и со 
примена на досегашните стопи за амортизација. 

6. Годината на (изградбата, односно набавката за 
секое средство што подлежи на Ревалоризација, 
заради примена на соодветните коефициенти за 
Ревалоризација работната организација ја утврдува 
врз основа на книговодствените и други податоци 
со кои располага. За средствата што се проценети 
во 1956 и 1958 година, или се ревалоризирани во 
1962 година, годината на последната процена, од-
носно Ревалоризацијата се зема како година на 
изградба, односно година на набавка на тоа сред-
ство. 

7. Ревалоризацијата се врши со примена на со-
одветните коефициенти, и тоа: 

1) Врз набавните вредности според состојбата 
на средствата на 30 јуни 1966 година; 

2) Врз отпишаните вредности според состојба-
та на 31 декември 1965 година. 

Ров ал ориз аци јата на средствата, кои по 30 јуни 
1966 година се продадени или се пренесени без на-
доместок на друга работна организација, ја врши 
работната организација кај која тие средства се 
наоѓале на 30 јуни 1966 година. Работната органи-
зација што извршила Ревалоризација на таквите 
средства и доставува податоци за извршената Ре-
валоризација на работната орнанизација на која 
тие средства и се продадени, односно пренесени 
без надоместок. 

Средствата што се по 30 јуни 1966 година про-
дадени на граѓански лица, или пак се расходувани, 
се ревалоризираат, а ефектите од нивната Ревало-
ризација се распоредуваат на другите средства. 

Работната организација не може во своите де-
ловни книги да искаже пониска вредност на сред-
ствата по Ревалоризацијата од вредноста, која од-
делно средство ја имало пред Ревалоризацијата. 

8. Елаборатот за Ревалоризација на средствата 
го сочинуваат: 

а) обрасците утврдени со ова упатство; 
б) одлуката на советот, односно соодветниот ор-

ган на управувањето на работната организација за 
зголемување, односно намалување на пропишаните 
коефициенти во смисла на член 4 од Законот за 
Ревалоризација. 

9. Елаборат за Ревалоризација на средствата 
прави секоја работна организација, односно орга-
низација во состав на работна организација, која 
самостојно поднесува завршна сметка. 
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II 

10. Спроведување на Ревалоризацијата се врши 
со примена на следниве обрасци: 

— образец Р-1 Ревалоризација на средствата по 
коефициенти усвоени од работната организација); 

— образец Р-2 Ревалоризација на средствата по 
коефициенти утврдени со Законот; 

— образец Р-3 Општа рекапитулација од Рева-
лоризацијата на средствата и големината на амор-
тизацијата. 

11. За спроведување на Ревалоризацијата на 
основните средства и средствата за заедничка по-
трошувачка се користат пропишаните обрасци, по-
себно за основните средства, а посебно за средствата 
за заедничка потрошувачка. 

III 

12. Образецот Р-1 се пополнува на следниов 
начин: 

1) во колоната 1 се внесува редниот број; 
2) во колоната 2 се внесува инвентарскиот број 

на секое одделно средство; 
3) во колоната 3 се внесуваат називите на сред-

ствата, одд,елно за секое средство групирани по ка-
тегории на средства и по години на набавка, од-
носно изградба; 

4) во колоната 4 и 5 се внесува за секое од-
делно средство книговодствената положба на на-
бавната вредност со положба на 30 јуни 1966 година 
и исправката на вредноста со положба на 31 декем-
ври 1965 година; 

5) во колоната 6 се внесува за секое одделно 
средство усвоениот коефициент за Ревалоризација 
од страна на работната организација. До колку за 
ревалоризирана на зграда, која е на пример, из-
градена во 1960 година, работната организација го 
зголемува пропишаниот коефициент за 50%, во тој 
случај во колоната 6 за таа зграда ќе се в,несе""кое-
фициент од 2,56 (од пропишаниот коефициент 2,04 
се одзема 1 и остатокот од 1,04 се зголемува со 
50% што изнесува 0,52. Збирот од 1 плус 1,04 и 
плус 0,52 = 2,56). 

Ако со одлуката на советот, односно соодвет-
ниот орган на управување не се врши зголему-
вање на коефициентот, во колоната 6 ќе се внесе 
коефициентот утврден со член 3 од Законот за 
Ревалоризација на градежните објекти изградени во 
1960 година. 

Доколку за ревалоризирање на исправката на 
вредноста се усвои понизок коефициент од коефи-
циентот за револоризација на набавната вредност, 
согласно со одредбите од член 10 од Законот за 
Ревалоризација, во колоната 6 се внесуваат двата 
коефициента (на пример 1,45/1,20 при што 1,45 е 
коефициент за набавната, а 1,20 за исправката на 
вредноста); 

6) во колоните 7 и 8 се внесуваат износите што 
се добиваат со множење на износите од колоните 
4 и 5 со коефициентот од колоната 6; 

7) групирањето на средствата во образецот Р-1 
се врши на тој начин што прво се внесуваат по-
одделно градежните објекти изградени, односно про-
ценети во 1957 година, потоа оние изградени во 
1958, па во 1959 година и т.и. За секоја година се 
прави посебен збир. Откога од збировите на вред-
ностите по години ќе се пресмета и вкупен збир 
на вредноста на сите градежни објекти, ќе се вне-
сат во образецот на ист начин групирани, предме-
тите од домашната, потоа од увозната опрема и т.и. 

13. Образецот Р-2 се пополнува на следниов 
начин: 

Од образецот Р-1 збировите на вредностите на 
средствата (од колоните 4 и 5) по години на на-
бавка, односно изградба, се внесуваат во колоните 
2 и 3. Потоа тие вредности се множат со коефи-
циентите од колоната 4 и добиените износи се вне-
суваат во колоните 5 и 6. 

14. Образецот Р-3 се пополнува на следниов 
начин: 

1) во колоните 3 и 4 се внесува за секој вид 
средства збирот на книговодствената состојба на на-
бавната вредност со положба на 30 јуни 1966 година 
и исправката на вредноста со положба на 31 де-
кември 196р година; 

2) во Колоните 5 до 8 се внесува ревалоризи-
раната вредност за секој вид средства и тоа: 

— во колоните 5 и 6 ревалоризираната вред-
ност според коефициентите од членот 3 од Законот 
за Ревалоризација, што им одговара на збировите 
на исти групи средства од колоните 5 и 6 од обра-
зецот Р-2; 

— во колоните 7 и 8 ревалоризираната вред-
ност според коефициентите утврдени од работните 
организации, што им одговара на збировите на исти 
групи средства од колоните 7 и 8 од образецот Р-1; 

3) за групите средства, кои не подлежат на 
обврска за Ревалоризација (земјиште и др.) изно-
сите во колоните 3 и 4 ќе бидат исти со износите 
во колоните 5 и 6 и 7 и 8; 

4) во колоната 9 се внесува пресметаната амор-
тизација во 1966 година, а во колоната 10 износот 
на амортизацијата пресметана од новите ревалори-
зирани основици со примена на минималните амор-
тизациони стопи утврдени со член 2 и 3 од Законот 
за стопите на амортизацијата ,и за користењето на 
средствата на амортизацијата во работните органи-
зации од општествените дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 42/67 година). 

IV 

15. Обрасците Р-1 и Р-2 работната организација 
ги пополнува најмалку во по два примерка и ги 
задржува за себе. 

Образе1Ј^а1-Е=Злмботната организација го попол-
нува (5^1дајмалкугпет примероци, од кои два за-
држува за себе, а три примероци и доставува на 
Службата на општественото книговодство, од кои 
еден пополнет со рака. 

Работната организација што во свој состав има 
работни единици со самостојна претсметка и ги до-
ставува на Службата на општественото книговод-
ство обра,сците Р-3 посебно пополнети и за тие 
единици. 

V 
16. Обрасците за спроведување на Ревалориза-

цијата, наведени во ова упатство, се печатат кон 
ова упатсвто како негов составен дел. 

Заради овозможување механографска обработ-
ка на податоците за Ревалоризацијата, работните 
организации што ги издаваат обрасците можат об-
разецот Р-3 да го печатат само според димензиите 
и другите технички услови што ќе ги ,определи 
Службата на општественото книговодство — Цен-
трала за СР Македонија. 

17. Ова упатство влегува во сила наредниот 
ден по денот на објавување во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 04-874/1 
25 декември 1967 год. 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Драган Захариевски, с. р. 
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Работна организација 

Место 
Образец Р-1 

(Формат 260 х 297 мм) 
Р Е В А Л О Р И З А Ц И Ј А 

на средствата по коефициенти усвоени од работната организација 
во нови динари 

Број 

Одделни средства 
и збир на групата 

средства 

Книговод. состојба i 
Усвоен ^ 

коефициент 
за Ревалори-

зација 

Ревалоризирана вредност 

Реден Инвен-
тарски 

Одделни средства 
и збир на групата 

средства 
Набавна вред-

ност на 30 
јуни 1966 год. 

Исправка на 
вредноста на 
31 декември 
1965 година 

i 
Усвоен ^ 

коефициент 
за Ревалори-

зација 

Набавна 
вредност 
( 4 x 6 ) 

Исправка 
на вредноста 

(5 х 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. ГРАДЕЖНИ 

ОБЈЕКТИ 
1957 год. 

1 
2 
3 

1958 год. 
ит,н. 
II. ДОМАШНА 

ОПРЕМА 
1957 год. 
1959 год. 

ит.н 

Образец Р-2 
(Формат 260 х 297 мм) 

во нови динари 

Работна организација 
Место 

Р Е В А Л О Р И З А Ц И Ј А 

на средствата по коефициенти утврдени со Законот 

Групи средства по години 
на изградбата односно 

набавката 

Книговод. состојба 
Коефициенти 
утврд. со чл. 
3 од Законот 

Ревалоризирана вредност 

Групи средства по години 
на изградбата односно 

набавката 
Набавна вред-

ност на 30 
јуни 1966 год. 

Исправка на 
вредноста на 
31 декември 

1965 год. 

Коефициенти 
утврд. со чл. 
3 од Законот 

Набавна 
вредност 
( 2 x 4 ) 

Исправка на 
вредноста 
( 3 x 4 ) 

1 2 3 4 5 6 

I. Градежни објекти 
1957 год. 2,48 
1958 „ 2,32 
1959 „ 2,17 
1960 „ 2,04 
1961 „ 1,74 
1962 „ 1,55 
1963 „ 1,49 
1964 „ 1,32 
1965 „ 1,13 
1966 ,, 1,00 

Вкупно: 
II. Домашна опрема 

1957 год. 1,45 
1958 „ 1,40 
1959 „ 1,35 
1960 „ 1,30 
1961 „ 1,25 
1962 „ 1,20 
1963 „ 1,15 
1964 „ 1,10 
1965 „ 1,05 
1966 и 1,00 

Вкупно: 
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1 2 3 4 5 6 

III. Увозна 
опрема 

1957 год. 1,83 
1958 „ 1,78 
1959 „ 1,73 
1960 „ 1,68 
1961 „ 1,63 
1962 „ 1,58 
1963 „ 1,149 
1964 „ 42 
1965 „ 1,32 
1966 „ 1,00 

Вкупно: 

IV. Долгогодишни насади 
1957 год. 2,20 
1958 „ 2̂ 08 
1959 „ 1,82 
1960 „ ,1,62 
1961 „ 1,50 
1962 „ 1,30 
1963 „ 1,29 
1964 „ 1,12 
1965 „ 1,08 
1966 „ 1,00 

Вкупно: 
Се I+I I + III + IV 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за ветери-
нарната служба што е објавен во „Службен весник 
на СРМ" бр. 39/67 се поткраднале грешки, поради 
што се дава 

Р 1 С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНАТА СЛУЖБА 

. Во член 13, ред 3, по зборот „заразни" намес-
то зборовите „и паразити" треба да стојат зборо-
вите „паразитни и други болести и лабораториски 
преглед на прехранбени". 

2. Во член 23 став 1, ред 1, по зборот „струч-
ни" не треба да стои зборот „и"; во став 2, ред 2 
и 3, наместо зборовите „ветеринар-техничар, вете-
ринар-лаборант, ветеринар-хигиеничар" треба да 
стојат зборовите „ветеринарен техничар, ветерина-
рен лаборант, ветеринарен болничар и ветеринарен 
хигиеничар" . . . 

Бр. 49 
23 декември 1967 година 

Скопје 
ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

Службена објава 
О Б Ј А В А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛИ НА ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК - ОВЦИ 

РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВА-
ЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО, СЕЛЕКЦИЈА И ВЕШ-
ТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ - СКОПЈЕ, во смисла 
на член 2 од Законот за мерките за унапредување 
на сточарството и здравствената заштита на доби-
токот, објавува дека во Регистарот на производи-
телите на приплоден добиток се запишани следни-
те организации: 

Земјоделскиот комбинат „ПОВАРДАРИЕ", Не-
готино, за производство на приплоден добиток овци 

раса домашно мерино — регистарски број 1 страна 
401 книга I, решение број 05-405 од 1. X. 1967 го-
дина. 

Земјоделскиот комбинат „ВАРДАР", Градско, за 
производство на приплоден добиток овци раса до-
машно мерино — рег. број 2 страна 402 книга I, 
решение број 05-399 од 1. X. 1967 година. 

Земјоделското стопанство „АГРОСКОПЈЕ" за 
производство на приплоден добиток овци раса до-
машно мерино — регистарски број 5 страна 405 кни-
га I, решение број 05-445 од 1. X. 1967 година. 

ЗИК „ОВЧЕ ПОЛЕ", Свети Николе, управа број 
I с. Мездра, за производство на приплоден добиток 
овци раса домашно мерино, рег. број 4 страна 404 
книга I, решение број 05-402 од 1. X. 1967 година. 

Овчарското стопанство „1 МАЈ", Штип, за про-
изводство на приплоден добиток овци раса домаш-
но мерино — регистарски број 3 страна 403 книга 
I, решение број 05-385 од 1. X. 1967 година. 

ЗИК „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА", Штип, погон ТРИ 
ЧЕШМИ, за производство на приплоден добиток ов-
ци раса домашно мерино — регистарски број 6 стра-
на 406 книга број I, решение број 05-406 од 1. X. 
1967 година. 

Сточарското стопанство „НАПРЕДОК", Гости-
вар, за производство на приплоден добиток овци 
раса домашно мерино — регистарски број 7 страна 
407 книга I, решение број 05-398 од 1. X. 1967 год. 

Земјоделската задруга „ПРОГРЕС", Дебар, за 
производство на приплоден добиток овци раса до-
машно мерино — регистарски број 8 страна 408, кни-
га I, решение број 05-394 од 1. X. 1967 година. 

Земјоделската задруга „БИСТРА", Галичник, 
за производство на приплоден добиток овци раса 
домашно мерино — регистерски број 9 страна 409 
книга I, решение број 05-395 од 1. X. 1967 година. 

Земјоделската задруга „КОЧО РАЦИН", Лаза-
рополе, за производство на приплоден добиток овци 
раса домашно мерино — регистарски број 11 страна 
411 книга I, решение број 05-393 од 1. X. 1967 год. 

Лозарското претпријатие „ЛОЗАР", Титов Ве-
лес, за производство на приплоден добиток овци 
раса домашно мерино — регистарски број 11 страна 
411 книга I, решение број 05-393 од 1. X. 1967 година. 
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Земјоделското стопанство „КРУШИНО", Киче-
во, за производство на приплоден добиток овци ра-
са домашно мерино, рег. број 12 страна 412 книга 
I, решение број 05-401 од 1. X. 1967 година. 

Земјоделската задруга „МАЛИНА", Крива Па-
ланка, за производство на приплоден добиток овци 
раса домашно мерино — рег. број 13 страна 413 
книга I, решение број 05-391 од 1. X. 1967 година. 

Земјоделското стопанство „КУЗМАН ЈОСИФОВ-
СКИ — ПИТУ", с. Славеј Прилеп, за производство 
на приплоден добиток овци раса домашно мерино, 
рег. број 14 страна 414 книга I, решение број 05-411 
од 1. X. 1967 година. 

Земјоделската задруга „ИДНИНА" Стојаково 
— Гевгелиско, за производство на приплоден доби-
ток овци раса домашно мерино — регистарски број 
15 страна 415 книга I, број на решението 05-384 од 
1. X. 1967 година. 

Земјоделскиот комбинат „ЦРНА РЕКА", с. То-
полчани — Прилепско, за производство на припло-
ден добиток овци раса домашно мерино — рег. број 
16, страна 416, книга I, решение број 05-408 од 
1. X. 1967 година. 

Земјоделското стопанство „МИШЕ ЕФТИМОВ", 
Крушево, за производство на приплоден добиток 
овци раса домашно мерино — рег. број 17 страна 
417 книга I, број на решението 05-409 од 1. X. 1967 
година. 

Републички завод за унапредување 
на сточарството, селекција и ВО, 

Директор, 
Инж. д-р Љубен Атанасов, с. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 23. V. 1967 година, страна 424, реден број 1 е 
запишана под фирма: Претпријатие за изработка 
на офицерски и цивилни облеки „22 декември" — 
Скопје, Продавница број 18, со седиште во Стру-
мица. ул. „Благој Мучето". Предмет на работе-
њето на продавницата е: промет со зимски и лет-
ни униформи за офицери, други униформи, чевли, 
лесна и тешка конфекција, куса и плетена стока 
од памучно, волнено и синтетичко предиво, таш-
ни, опасачи и други производи од кожа и плас-
тична маса и бижутерски производи. 

Продавницата е основана од страна на Прет-
пријатието „22 декември" од Скопје. 

Раководител на продавницата е Иван Андонов, 
кој не е овластен да ја потпишува жиро-сметката, 
бидејќи истата ќе ја потпишува матичното прет-
пријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 13 од 5. XI. 1967 
година на работничкиот совет на претпријатието и 
одобрението бр. 06-5954/1 од 26.IXЛ966 година на 
Одделението за станбено-комунални работи и ур-
банизам при Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
151/67. (1106) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. V. 1967 година, страна 417, реден број 1 е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во 
Струмица, ул. „Благој Мучето" бр. 11. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на сите 
видови артикли на памучни и волнени трикотажа 
конфекција, јоргани, душеци и позамантерија. 

Продавницата е основана од страна на Зајечар-
ската текстилна индустрија „Тимочанка" од За-
јечар. 

Раководител на продавницата е Ацо Ушаков, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
н ото претпри ј атие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката од 14. II. 1966 година на работ-
ничкиот совет на индустријата и уверението бр. 
07-30/583 од 8. V. 1967 година на Пазарниот ин-
спекторат на Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
145/67. (1107) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. V. 1967 година, страна 161, реден број 24 е за-
пишана под фирма: Мешовита продавница, со се-
диште во село Каменица, Делчевско. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на сите 
видови прехранбена и индустриска стока за ши-
рока потрошувачка, намештај, градежен материјал, 
садови од емајл и керамика. 

Раководител на продавницата е Велин Митев-
ски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавува директорот на Мешовитото 
трговско претпријатие на големо и мало „Пирин" 
од Делчево. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 
4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината 
— Отсек за стопанство и финансии — Делчево и 
уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на От-
секот за контрола 'При Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи 
бр. 166/67. (1168) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 304, страна 1501, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на „Јелак" — Шумско-индустриски 
комбинат — Тетово, согласно одлуката на работ-
ничкиот совет и елаборатот за економска оправ -
даиост се проширува и со: промет на дрвен ма-
теријал, градежен материјал, огревен материјал, 
водоводен и одводен материјал и промет на же-
л,езарија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 705 од 27. X. 1966 година. (1552) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 104, страна 291 е запишано следното: До-
сегашниот потписник на Занаетчиското конфекци-
ско претпријатие „Биљана" од Куманово, Драган 
Доцев Трајковски, шеф на комерцијадното одде-
ление, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. За нов шеф на комер-
цијалното одделение е назначен Давидовски Ни-
кола Димитар, кој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
ОЕ пакувањето, со старите регистрирани потпис-
ници и тоа: Петровски Стојанов Душан, шеф на 
книговодството и Ѕвонко Шумановски, директор, 
сметано од 30. IX. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 651 од 22. X. 1966 година. (1649) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1081, страна 407, книга V, е запишана под 
фирма: Претпријатие за извоз на дрво и дрвни 
производи „Експорт дрво" — Загреб — Продав-
ница за намештај и куќна опрема, Скопје, ул. 
„Загребачка". Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на намештај, текстил, куса и 
плетена стока и конфекција, теписи, завеси, кре-
в е т и чаршави и чаршави за маси; ќебиња и пеш-
кири; материјал за електрично осветлување, елек-
трични сервиси за домаќинство, шпорети од сите 
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видови, прибор за јадење, стакло, порцелан и ке-
рамика, луксузно стакло и производи од домашни 
Ракотворби. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Експорт дрво" — Загреб со решение број 
06-2760/67 на Собранието на општината Кале -
Скопје. 

Раководител на продавницата е Гаиќ Алексан-
дар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 343 од 21.IV.1967 година . (1060) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 1091, страна 467, книга V е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Снабдител" — Ново Село, Струмичко — Прет-
ставништво во Скопје, улица „Орце Николов" 
бр. 79. 

Предмет на работењето на претставништвото е 
купување индустриски стоки и продавање стоки 
во границите на регистрацијата на претпријатието. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие на големо и ма-
ло „Снабдител" с. Ново Село, Струмичко со од-
лука бр. 596 од 13. X. 1966 година. 

Раководител на претставништвото е Георги 
Атанасов Јанев. 

Претставништвото ќе го потшишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 554 од 16. VI. 1967 година. (1201) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 25. V. 1967 година, страна 149, ,реден број 1 е 
запишано основањето на Трговското претпријатие 
на големо и мало „Разнопромет", со седиште во Бе-
рово, ул. „Маршал Тито" бр. 6. Предмет на ра-
ботењето на претпријатието е: вршење купопро-
дажба на големо и мало со вештачки ѓубрива и 
средства за заштита на растенијата; купопродаж-
ба со градежни материјали, жива стока и сточна 
храна; жита и млиески преработки: месо и месни 
преработки, земјоделски производи и преработки; 
млеко и млечни производи, леб и печива; риба и 
преработка на сурова кожа и волна; врши купо-
продажба на алкохолни пијалоци, производи од 
шеќер и какао; на огревно дрво, нафта и нафте-
ни деривати; намештаи од дрво; електрични ма-
теријали; радио-апарати и прибор, инсталациони 
материјали и друго од оваа гранка; врши купо-
продажба на железарија, бицикли, машини за ши-
ење и прибор; моторни возила, резервни делови 
и прибор; врши купопродажба на производи од 
гума, каучук и пластични маси; на уљени дери-
вати и масти, боја, лакови, хемикалии и прибор, 
санитарни материјали; стакло, порцелан и кера-
мички производи; тутунови производи и кибрит; 
канцелариски материјал, материјал за пишување и 
школски материјали и прибор; врши купопродаж-
ба на оружје, ловечки прибор, муниција, експло-
зиви и пиротехнички материјали; текстил и тек-
стилна галантерија; јажарска стока, каделни и 
јутени производи; ременарска стока, седларска 
кожа, чевли од сите видови; врши купопродажба 
со бижутерија и кинкалерија и козметика. 

Купопродажбата претпријатието ја врши на це-
лата територија на СФРЈ меѓу социјалистичкиот 
сектор и меѓу индивидуалните лица. 

Претпријатието ќе го потпишуваат: Јован 
Пехчевски, директор, и Васил Кацарски, шеф на 
сметководството, чии потписи ќе важат колектив-
но, а конституирањето е извршено на 14. V. 1967 
година. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа потврдата од Одделението за стопанство, 
комунални работи и финансии при Собранието на 
општината Берово, бр. 03-1660/1 од 24. V. 1967 го-
дина и одлуката на основачите на претприј атието 
— група граѓани: Пехчевски Димитров Јован, Ка-
цареки Глигоров Васил, Карамарска Василова Го-
луба, Сивевска Благојева Виолета, Печински Или-
ов Благој, Пехчевски Мирчев Благој, Пеовски Јо-
ванов ѓорѓи, Кускински Димитров Стојан, Сира-
чевски Милушов Димитар, Јакимовски Миланов 
Борис и Кракутовски Лазаров Здравко. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 159/67. (1069) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те рег. бр. 504, страна 1055, книга II е запишана 
под фирма: Заечарска текстилна индустрија „Ти-
мочанка" - Зајечар - Продавница во Титов Ве-
лес, ул. „Димитар Влахов" број 51. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на сите 
видови артикли на памучна и волнена трикота-
жа и конфекција, јоргани, душеци и позаманте-
рија. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Зајечарската текстилна индустрија „Тимо-
чанка" — Зајечар, со одлука од 14.11.1966 година. 

Раководител на продавницата е Ивчев Ииев 
Јован. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 534 од 29. VI. 1967 година. (1147) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 13. VI. 1967 година, страна 238, реден број 2 е 
запишана под фирма: Универзална сервисна ра-
ботилница, со седиште во Радовиш. Работилни-
цата ќе ги обавува следните дејности: сервис на 
ТВ оправиш, оправка на радија, на сите електро-
уреди за домаќинство, на разладни уреди, винклу-
вање мотори и автоелектрика, електрична инста-
лација, водоводна инсталација, прецизна механика 
и автомеханика. 

Раководителот на работилницата истовремено 
и потписник, е директорот, Борко Георгиев. 

Работилницата е основана од страна на Прет-
пријатието за прикажување на филмови „Кул-
тура" од Радовиш. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката број 01-48 од 1. V. 1967 година на 
Советот на Работната заедница, и уверението бр. 
03-1364 од 31. V. 1967 година на Санитарниот ин-
спектор дори Општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 216/67. (1181) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. VI. 1967 година, страна 288, реден број 1 е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во 
Св. Николе, ул. „Вера Циривири Трена" бр. 3. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на секаков вид ловечки материјал. 

Продавницата е основана од страна на Ловеч-
кото друштво „Еребица" од Св. Николе. 

Раководител на продавницата е Ванчо Данев 
Зафиров, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
писници на истата се Киро Нунев Алексов и Дане 
Гошев Атанасов. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 38 од 
30. VIII. 1966 година на управниот одбор на Ло-
вечкото друштво „Еребица". 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 136/67. (1190) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27.1.1967 година рег. бр. 230/55, книга I е запи-
шано следното: Се менува дејноста на Општата 
занаетчиско-набавно-продажна задруга „Пелистер" 
од Битола и гласи: продажба на големо и мало 
на електротехнички материјали, музички инстру-
менти, радио апарати, телевизори и делови за 
нив и прибор; железарска и метална стока, би-
цикли, шивачки машини и прибор; јажарска сто-
ка; каделни и јутени производи; производи од гу-
ма, каучук и (пластични маси; фотографски и 
оптички апарати, инструменти и прибор; санитар-
ни и инсталациони материјали; стакло, порцелан 
и керамичка стока; производи од домашна изра-
ботка и на уметничките занаети; ватрогасни спра-
ви; материјали и прибор; мешовита индустриска 
стока за снабдување на производните претприја-
тија и занаетчиството; кожа, седларска, ременска 
стока и прибор; крзнена стока, селскостопански 
машини и алат; вештачки ѓубрива и средства за 
заштита на растенијата; бои и лакови, хемикалии 
и прибор; градежни материјали; техничка стока 
за снабдување на производните претпријатија и 
занаетчиството и тоа: машини, уреди, и техничка, 
железарска и метална стока, бои и хемикалии, 
ватрогасни материјал и неметали; технички горива 
и мазива; резервни делови, утензилии и прибор; 
електротехнички материјал; градежен материјал, 
алат, опрема и прибор за занаетчиството. Задру-
гата располага и со сервисна работилница за по-
правка на радиоапарати, телевизори и други пред-
мети за домаќинството; врши изработка и доработ-
ка на полупроизводи за занаетчиската дејност од 
општествениот и приватниот сектор; врши и орга-
низира занаетчиски работи. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 469 од 31. XII. 1966 година од работничкиот со-
вет на Оштината занаетчиоко-набавно-продажна 
задруга „Пелистер" од Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 24/67. (189) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 175, страна 845, книга IV е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните рег. бр. 175, страна 845, книга IV Бифето 
во Скопје во кругот на Железарницата „Скопје" 
— Скопје на Угостителската работна организаци-
ia „Пелистер" Скопје, согласно одлуката на Ра-
ботничкиот совет бр. 461 од 21. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 838 од 31. ХП. 1966 година. (217) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 70, страна 203 е запишано следното: На 
досегашните потписници на БраварсКиот погон во 
Скопје, ул. „Радњанска" број 17, на Монтажно-ин-
сталатепското претпријатие „Радијатор" — Скопје 
и тоа: Васо Благоја Станисавовски, Раде Петар По-
повиќ, Христовски Михајло Фани, в. д. управник 
на погонот и Ангеле Стојмир Атанастасовски, 
книговодител на погонот им престанува правото за 
потпишување, бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на Браварскиот погон, на 
Монтажно-инсталатерското претпријатие „Ради1а-
тоо" — Скопје, се назначени следните лица: Че-
лебиќ Владо, в. д. раководител на погонот, Шах-
пазов Ванчо, пом. директор. Русев Герман, финан-
сов директор, кои погонот ќе го потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето со стариот регистриран потписник ин-
женер Киро Ристов Димитров, директор, сметано 
од 22. XII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 826 од 23, XII. 1966 година (219) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 900, страна 215, книга IV е запишано след-
ното: За членови на Инженеринг организација „Ма-
кедонијаинвест" — Скопје се примени Заводот за 
станбено"комунално стопанисување — Скопје и 
Проектантско^ претпријатие „Мелиопроект"—Ско-
пје, согласно одлуката на Инженеринг организа-
цијата „Македонецаинвест" — Скопје од одржа-
ната седница на 26. XII. 1966 година, одлуката бр. 
07-1145/1 од 15. XII. 1966 година, на работничкиот 
совет на ,,Мелиопроект" — Скопје, и одлуката број 
10883/5 од 27. XII. 1966 година на работничкиот со-
вет на Заводот за станбено-комунално стопанису-
вање — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 39 од 23.1.1967. (240) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
3. XII. 1966 година, страна 239, реден број 3 е за-
пишано следното: Досегашното Водостопанско прет-
пријатие „Брегалница" од Кочани, како организа-
ција во состав на Здруженото водостопанско прет-
пријатие ќе работи под име: Здружено водосто-
панско претпријатие „Брегалница" — Виница, за 
градба и управа — Кочани. 

Здруженото водостопанско претпријатие ,,Бре-
галница'^ од Кочани и организациите во состав на 
истото за обавување на својата дејност, може да 
основаат погони со самостојна пресметка. 

Истовремено е запишано и дополнението на 
овластените лица, со тоа што покрај директорот 
Иван Јорданов, претпријатието ќе го потпишува и 
директорот на стопанско" сметководниот сектор Ди-
митар Ефтимов. 

Од горенаведените погони претпријатието ос-
нова погон за уредување, изградба и одржување 
на поројни објекти со седиште во Кочани. Предмет 
на работењето на погонот е: изградба и одржу-
вање на објекти со кои се спречува ерозивното 
дејство на водите; регулација на речни корита и 
обалоутврдување на истите со сопствена механи-
зација учество во изградба и реконструкција на 
заштитни средства; со слободните капацитети од 
механизацијата и оперативата врши услуги на 
трети лица; произведува и сопствени посадочни 
материјали потребни за спречување на ерозивните 
процеси; врши и други работи од интерес на по-
гонот и единицата за градба и управа во целина. 

Управник на погонот е Мирослав Георгиев 
Кушевски. 

Покрај управникот, погонот ќе го потпишува 
и Видо Медарски, шеф на сметководството. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. РС-01-13/68 од 23. XI. 1966 год. 
на работничкиот совет на претпријатието „Бре-
галница" — Единица за градба и управа — Ко-
чани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 281/66. (277) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25.1.1967 година, страна 395, реден број 2 е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во Ра-
довиш, ул. „Маршал Тито" број 54. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на на-
мештај, електрични апарати и разладни уреди за 
домаќинство, ќилими, теписи, платна за декора-
ција и музички апарати од сопствено производство. 

Продавницата е основана од страна на Прет-
пријатието за дрвна индустрија „Треска" — Ско-
пје. 

Раководител на продавницата е Герасим Ива-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го вршат потписниците на матичното 
претприј атие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа решението бр. 05-3320 од 31. ХП. 1966 годи-
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на, на Одделението за стопанство при Собранието 
на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 21/67. (280) 

Окружниот стоп,ански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12.1.1967 година, страна 368, реден број 6 е за-
пишано проширувањето на дејноста на Работната 
организација за производство, преработка и тр-
говија на големо и мало со сите видови алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци и трговија на големо 
и мало со амбалажа, опрема, суровини и матери-
јали за угостителство и слаткарство, само што е 
во врска со алкохолни и безалкохолни пијалоци 
„Грозд" од Струмица, уште со продажба на мало 
на сувомеснати производи, конзервирано месо, 
овошје и зарзават. 

Поради проширувањето на дејноста се измени 
и фирмата на организацијата, која во иднина ќе 
гласи: Работна организациај за производство, пре-
работка и трговија на големо и мало со сите ви-
дови алкохолни и безалкохолни пијалоци и трго-
вија на големо и мало со амбалажа, опрема, суро-
вини и материјали за угостителство и слаткарство, 
само што е во врска со алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, како и трговија на мало на сувомеснати 
производи, конзервирано месо, овошје и зарзават 
„Грозд" — Струмица. 

Производството на дејноста, како и промената 
на фирмата е запишана во регистарот врз основа 
одлуката од 24. XI. 1966 година, на работничкиот 
совет на Работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 7/67. (293) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 7, страна 47, книга I е запишано следното: 
Дејноста на Земјоделското стопанство „Крушино" 
— Кичево се проширува и со: продажба на ин-
дустриски и прехранбени производи на мало, која 
ќе ја обавува преку своите продавници, согласно 
одлуката бр. 01-125/2 од 1. II. 1967 година на ра-
ботничкиот совет и елаборатот за економска оправ-
даност, сметано од 3. II. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 100 од 9. II. 1967 година. (327) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 88, страна 253 е запишано следното: Фир-
мата на Фабриката за бонбони и чоколади „Евро-
па" — Скопје се менува и гласи: Фабрика за чо-
колади, вафли и бонбони „Европа" — Скопје. 

На досегашните потписници на Фабриката за 
чоколади, вафли и бонбони „Европа" — Скопје и 
тоа: Атанас Панчевска, директор, Киро Ефински 
технички раководител и Владимир Васиќ им пре-
станува правото за потпишување, бидејќи се раз-
решени од должност. 

За нови потписници на споменатата фабрика се 
назначени следните лица: Јован Бојаџиев, дирек-
тор на фабриката, Олга Костова, шеф на сметко-
водството, Плит а Себишки, директор на комерци-
јален сектор, Оливера Матакова, раководител на 
а на литичко-плански сектор, кои фабриката ќе ја 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во гра-
ниците на овластувањето со стариот ^регистриран 
потписник Трајче Мешков, раководител на сто-
панско-сметководен сектор, сметано од 17.1.1967 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 37 од 24.1.1967 година. (335) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 841, страна 1043, книга III е запишано 
следното: Досегашниот управник на Занаетчиската 
електро-механичарска инсталатерска задруга „Ќар.. 

пош" — Скопје, Иван Радевски е разершен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За директор на Занаетчиската електромехани-
чарска инсталатерска задруга „Карпош" — Скопје 
е назначен Томислав Попов, кој задругата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето, сметано од 3. II. 1967 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 105 од 17. II. 1967 година. (344) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 258, страна 1151, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Туристичкото 
претпријатие „Глобустурист" — Куманово, Ристо 
Стојановиќ е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За в. д. директор на Туристичкото претприја-
тие „Глобустурист" — Куманово, е назначен Гли-. 
гор Крстев, кој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето, сметано од 24. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 768 од 25. XI. 1966. (1769) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 212, страна 061 е запишано следното: На 
Претпријатието за производство на уметни брусеви 
и абразивни материјали „Иднина" — Кратово му 
е одобрено конституирањето на 30. X. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 737 од 17. XI. 1966 година. (1771) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 602, страна 901, книга II е запишано след-
ното: Согласно решението бр. 8506/1 од 3. XI. 1966 
година на Собранието на општината Тетово се до-
полнува решението за регистрација на Продавни-
цата во Тетово, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 85, ре-
гистрирана со решение Фи бр. 473 од 25. УШ. 1966 
година на „Агрохемизација" — Специјализирано 
претпријатие за хемизација на земјоделството — 
Скопје, со тоа што после зборот пословница се 
додава зборот продавница и фирмата во иднина 
ќе гласи: „АгрохемизациЈа" — Специјализирано 
претпријатие за хемизација на земјоделството — 
Скопје - Пословница - Продавница во Тетово. 

Од О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скопје, ф и . 
бр. 76 од 23.Х.1966 година. (1787) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 873, страна 65, книга IV е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
во Тетово на Плоштад „Маршал Тито" — Чешел, 
на Претпријатието за изработка на современа кон-
фекција и трикотажа „Први мај" — Пирот, Васил 
Трпчевски е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За раководител на споменатата продавница е 
назначен Георгиевски Димитрија, кој продавницата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во 
границите на овластувањето, сметано од 19.XI.1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 758 од 23. XI. 1966 година. (1813) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 1082, страна 411, книга V е запишано под 
фирма: Претпријатие за промет со отпадоци „Ко-
смет сировина" — Косовска Митровица — Стова-
риште во Скопје, ул. „Романија". Предмет на ра-
ботењето на продавницата е купопродажба на го-
лемо и мало на сите видови индустриска дефектна 
стока и отпадоци наменети за индустрија. 
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Претпријатието е основано од работничкиот 
совет на Претпријатието за промет со отпадоци 
„Космет сировина" — Косовска Митровица, со од-
лука бр. 1088 од 16. VI. 1967 година. 

Стовариштето во Скопје ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето, Лејковски Атанас, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 623 од 26. VI. 1967 година. (1135) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќ,аните 
рег. бр. 502, страна 1047, книга II е запишана под 
фирма: Новинско издавачко претпријатие „Борба" 
— Београд — Пословница во Титов Велес, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 15. Предмет на работењето на 
пословницата е продажба на весници и списанија, 
како и тутунски ,преработки и книжна конфек-
ција. 

Пословницата е основана од работничкиот со-
вет на Новинско-издавачкото претпријатие „Борба" 
— Београд, со одлука на работничкиот совет од 
одржаната седница на 15. VI. 1964 година. 

Пословницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето, Под-
лошки Ристо, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 305 од 26.VI.1967 година. (1116) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубените печат и штембил на Стаклорезач-

ката брусачка столарска задруга „Дијамант" — 
Скопје, под име: „Стаклорезачка брусачка столар-
ска задруга „Дијамант" — Скопје — се огласуваат 
за неважни. (7827) 

Загубениот округли печат на Ветеринарната 
станица — Ѓ. Петров, под име: „Народен одбор на 
општина Г. Петров — Ветеринарна станица — Г. 
Петров", се огласува за неважен. (7964) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Белград на име Богосав Стефановиќ, с. Лилјанце, 
Бујановац. (4803) 

Здравствена легитимација бр. 1920, на име Ва-
силка Трифуновска, ул. „I бригада" бр. 6, Бито-
ла. (4804) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Марија Костова, ул. „Ив. Милути-
новиќ" бр. 64, Битола. (4805) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Васка Т. Крушанова, ул. „Солун-
ска" бр. 52, Битола. (4806) 

Здравствена легитимација бр. 6218, издадена од 
ЗСО — Тетово на име Драгица Типовска, ул. „Пр-
жева бавча" бр. 10, Тетово. (4807) 

Здравствена легитимација бр. 14127, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Томислав Петрушески, 
ул. „Борис Кидрич" бр. 91, Гостивар. (4808) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Александар Живковиќ, ГП „Цр-
вена Звезда" — Гостивар. (4809) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгољуб Спасиќ, Скопје. (4810) 

Работна книшка издадена во Скопје на име 
Борка Домазетова, Скопје. (4811) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Перка Стамениовска, Скопје. (4812) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Здравко Силков, Скопје. (4813) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Абдула Адем, Скопје. (4814) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Неделковски, Скопје. (4815) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Радевски, Скопје. (4816) 

Здравствена легитимација изд,адена од ЗСО — 
Скопје на име Керим Сејди, Скопје. (4817) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Боби Стоевски, Скопје. (4818) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марика Н. Танева, Скопје. (4819) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Радевски, Скопје. (4820) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петре Божјаковски, Скопје. (4821) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Јованка и Добри Пешевски, Скопје. 

(4822) 
Здравствена легитимација издадена, од ЗСО — 

Бања Лука на име Љубиша Бранко Настовски, 
Скопје. (4823) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Абдула Шабанов, Скопје. (4824) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љупчо Стојановски, Скопје. (4825) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Неџмије, Ајтена и Мемекша Мемед, 
Скопје. (4826) 

Пасош бр. 016328, издаден од СВР — Скопје на 
име Камен Нешиќ, Скопје. (4827) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Педагошката гимназија „Никола Карев" — Скопје 
на име Виолета Ристиќ, Скопје. (4828) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Педагошката гимназија „Никола Карев" — Скопје 
на име Ратка Јовановска, Скопје. (4829) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Идриз Јашари, Скопје. (4830) 

Влошка за здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Бранко В. Басаров, 
Скопје. (4831) 

Пасош бр. 016424, издаден од СВР — Скопје 
на име Невена Петровска, Скопје. (4832) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Лешевски, Скопје. (4833) 

Здравствена легитимација издаденао д ЗСО — 
Скопје на име Сулејман Рустем, Скопје. (4834) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо Димчевски, Скопје. (4835) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ариф Асотиќ, Скопје. (4836) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Качаник на име Емин Беља, Скопје. (4837) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо Ангелов, Скопје. (4838) 

Работна книшка рег. бр. 3752, серија бр. 345883, 
издадена од СВР — Прилеп на име Сафија Руши-
тоска, ул. „Круме Волнароски" бр. 65, Прилеп. (5206) 

Здравствена легитимација бр. 15481, издадена 
од КЗСО — Куманово Филијала — Кратово на име 
Драга Мијакова, Кратово. (5207) 

Свидетелство за VIII одделение на име Драги 
Јанев, ул. „Јовче Чучук" бр. 22, Т. Велес. (5208) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1997, 
издадена од КЗСО — Штип на име Вера Лазарова, 
с. Долно Трогерци, Штип. (5209) 

Здравствена легитимација бр. 19270 на име Коце 
Ѓорѓески, с. Милетино, Тетово. (5210) 

Здравствена легитимација на име Арифе Хај-
рули, с. М. Турчане, Гостивар. (5211) 

Пасош бр. 22039 на име Абдулменав Зенули, 
с. Гор. Баница, Гостивар. (5212) 

Возачка дозвола бр. 521, издадена од СВР — 
Гостивар на име Којчо Матевски, Фабрика „Одли-
ка" - Гостивар. (5213) 

Свидетелство од II клас Индустриско училиш-
те на име Иван Ангелковски, ул. „Железничка" 
бр. 12, Гостивар. (5214) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Камил Салија, Скопје. (5216) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јусуф Нишари, Скопје. (5217) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Слободан Таневски, Скопје. (5218) 
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Оружен лист бр. 196/31. III. 1965 год. издаден 
од СВР - Демир Хисар на име Богдан Н. Кочов-
ски, Д. Хисар. (5219) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Коле Неделковски" 
— Скопје на име Виолета Кортевска, Скопје, (5220) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кица Љамова, Скопје. (5221) 

Свидетелство за завршена II година СУД во 
Скопје на име Крсто Христовски, Скопје. (5222) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „26 јули" населба Шуто 
Оризари, Скопје. (5223) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Вера и Горан Крајчевски, Скопје. 

Свидетелство за завршено VIII одделение ос-
новно училиште, издадено од Работничкиот универ-
зитет — Скопје на име Стојан Вуксанов, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Стојковски, Скопје. (5226) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хилми С. Тропаја, Скопје. (5227) 

Здравствена легитимација бр. 501034, издадена 
од ЗСО - Ѓ. Петров на име Златко Стојков, Ско-
пје. (5228) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мери Павлова, Скопје. (5229) 

Здравствена легитимација бр. 1720319, издадена 
од ЗСО - Београд на име Олга Матиќ, Скопје. 

Свидетелство за завршено VIII одделение ос-
новно училиште „Тефејус" - Скопје на име Горѓи 
Цуклев, Скопје. (5231) 

Свидетелство за завршен И клас, издадено од 
Гимназијата „Јосип Броз Тито" - Скопје на име 
Горѓи Цуклев, Скопје. (5232) 

Работна книшка бр. 38/167/63 год. издадена од 
Скопје на име Асан Баки, Скопје. (5233) 

Здравствена легитимација бр. 33849, издадена 
од ЗСО - Скопје на име Спасија Кочоска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Весна Златановска, Скопје. (5235) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје бр. 360979 на име Илија Трајковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Богдан П. Рајковски, Скопје. (5237) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Милковиќ, Скопје. (5238) 

Свидетелство за положен завршен испит Дел. 
бр. 31/1967 год. издадено од Гимназијата „Климент 
Охридски" — Охрид, на име С лав јанка Поп Ста-
фаноска, Охрид. (5239) 

Здравствена легитимација издадела од ЗСО — 
Скопје на име Жарко Миленков, Скопје. (5240) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Стоилковски, Скопје. (5241) 

Свидетелство за завршен IV клас гимназија, 
издадено од Гимназијата „Кочо Рацин" — Г. Пе-
тров на име Љубица Коцевска, Скопје. (5242) 

Ученичка книшка за завршено VI одделение, 
издадена од Осмолетката „Мирче Ацев" — Горче 
Петров, на име Апостол Мандичев, Скопје. (5243) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Штип на име Стамен Стефановски, Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 359024, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Светлана Симоновска, 
Скопје. (5245) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Амит К. Ајдари, Скопје. (5246) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Енвер Џ. Адеми, Скопје. (5247) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојан Вуксанов, Скопје. (5248) 

Работна книшка издадена од Бирото за труд 
— Скопје на име Славе С. Ѓоргиевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цена Неделковска, Скопје. (5250) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Основното училиште „Братство Единство" 
на име Сами Таири, Дебар. (5251) 

Ученичка книшка бр. 27, издадена од Училиш-
тето „Стиф Наумов" — Битола на име Зора Нинев-
ска, ул. „25" бр. 37, Битола. (5380) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Петар Спасевски, с. 
Буково, Битола. (5381) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Трајан Миладиновски, с. Жван, Би-
тола. (5382) 

Здравствена легитимација бр. 76036, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Никола Штрковски, с. 
Бешишта, Прилеп. (5383) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Учителската школа во Битола на име Благоја Д. 
Тошевски, Прилеп. (5384) 

Лична карта бр. 4420, издадена од ОВР — Гев-
гелија на име Фидана Ристова, с. Миравци, Гев-
гелија. ' (7801) 

Лична карта бр. 6498, издадена од ОВР — Гев-
гелија на име Тодор Ангов, с. Фурка — Гевгелија. 

Лична Карта бр. 6509, издадена од ОВР — Гев-
гелија на име Александар Илиев, с. Фурка, Гевге-
лија. (7595) 

Сметковна книшка бр. 401-9-911 на име Извид-
ничка одред „Методи Митевски" — Скопје. (7483) 

Здравствена легитимација бр. 13212, на име 
Ленча Таева, Д. Кајсија. (7330) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Браќа Миладинови" с. Д. 
Српци на име Цане Кадриовски, с. Д. Српци, Би-
тола. (7937) 

Свидетелство бр. 01-147/28, издадено од Гимна-
зијата „Моша Пијаде" — Кр. Паланка на име 
Ленче Трајчева Тодоровска, ул. „8 октомври" бр. 
22, Кр. Паланка. (7332) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, на 
име Димитар Киро Костадиновски, с. Смојмирово, 
Берово. (7346) 

Свидетелство бр. 308/1949 за тесар, издадено од 
Министерство граѓевине — Титоград на име Раска-
дар Дервиш, „Тунелоградња" с. Падалиште, Гости-
вар. ^ (7356) 

Свидетелство издадено од Основното училиште 
„Орце Николов" с. Сланско на име Кица Станојо-
ска, с. Сланско, Македонски Брод. (7399) 

Диплома за високо квалификуван работник на 
име Ѓурчин Стојановски — „Круме Волнарски" бр. 
151, Прилеп. (7468) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, при 
Основното училиште „Братство Единство" — Дебар, 
на име Гзим Кркути, ул. „Амди Леши" бр, 36, Де-
бар. (747Q) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Абдилади А. Амети, ул. „Караорман" бр. 45, Тетово. 

Свидетелство за осмолетка на име Мејрем А. 
Амети, ул. „Караорман" бр. 45, Тетово. (7503) 

Свидетелство издадено од Осмолетката „Иво 
Рибар Лола" — Ростуше на име Живко Булбулов-
ски, с. Јанче, Гостивар. (7508) 

Свидетелство за квалификуван работник — оп-
шти дел, издадено од Работниот универзитет „М. 
Пијаде" - Кавадарци на име Блажо К. Илов, ул. 
„Скопска" бр. 7, Кавадарци. (7537) 

Диплома за завршено економско училиште бр. 
202 од 7-IX-1959 год. издадена од Економски тех-
никум — Битола на име Томислав Србиновски, ул. 
„29 ноември" бр. 2, Ресен. (7541) 

Свидетелство бр. 01-790/63, за завршено I година 
Економско училиште во Гостивар, на име Љубица 
Божиноска, с. Непроштено, Тетово. (7543) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Училиште во с. Лознени на име Цена Р. 
Талева, ул. „Дим. Влахов" бр. 3, Битола. (7556) 

Индекс на име Костадинка Коноска, ул. „При-
лепец" бр. 4, Прилеп. ' (6713) 

Свидетелство за завршено IV одделение во с. 
Езерани на име Милица Тасевска, ул. „Мукос" бр. 
бр. 56, Битола. (7715) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена 
од Училиштето „Стиф Наумов" - Битола, на им? 



27 декември 1967 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Bp. 43 - Стр. т 

Трајче Г. ѓорѓиевски, ул. „Горѓи Наумов" бр. 6а, 
Битола. (7768) 

Индекс бр. 212 и легитимација издадени од 
ВТШ - Битола, на име Војо Митевски, ул. „Кочо 
Палигора" бр. 12, Битола. (7769) 

Диплома (свидетелство) за квалификуван ра-
ботник, издадено од УЗУС - „Кочо Рацин" - Би-
тола на име Стојан Т. Спировски" бр. 11, Битола. 

Свидетелство бр. 288, од I одделение, стопанско 
училиште — смер електричен, издадено од Инду-
стриското училиште „Злате Малакоски" — Гостивар 
на име Богоја Шабески, ул. „Борис Кидрич" бр. 
42, Гостивар. (7786) 

Свидетелство за завршен I клас издадено од 
Гимназијата „Браќа Миладинови" — Битола на име 
Борис Н И К О Л О В С К И , С. Бучин, Битола. (7792) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, на 
име Никола Ангелов, с. Сујаклари, Т. Велес. 

Свидетелство за завршено VIII одделение, на 
име Никола Ангелов, с. Сујаклари, Т. Велес. 
Свидетелство издадено од Прилеп на име Ѓор-

ѓија Димковски, ул. „Тоде Христовски" бр. 3 При-
леп. (7872) 

Задружниот совет при Земјоделската задруга 
„Живко Брајковски", село Трница — Гостиварско 

објавува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место: 

1. Референт за одржување и унапредување на 
пасишта. 

Пријавениот кандидат покрај општите услови 
треба да ги исполнува и следните услови: 

1. Да има завршено земјоделско-шумарски фа-
култет или виша земјоделска школа (смер сто-
чарски). 

Пријавите се поднесуваат до Земјоделската за-
друга „Живко Брајковски", с. Трница-Гостиварско. 

Конкурсот ќе биде отворен до пополнување на 
работното метсо. 

Од Задружниот совет при Земјоделската 
задруга „Живко Брајковски" с. Трница 

(1828) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

„КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ" - СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на 1 раководно работно место 
— помошник директор 

Кандидатите да ги исполнуваат следните ус-
лови: 

1. Општите услови за засновање на работен од-
нос по ОЗРО; 

2. Услови за наставник во основно училиште, 
положен стручен испит, 10 години работна практика 
во струката, од кои 5 години на раководно место во 
училиште. 

Кандидатите со таксирана молба да достават 
документи за: образование, стручен испит, поми-
нато време во струката и работа на раководно ме-
сто во училиште и работна карактеристика за по-
следните 3 години. 

Кандидатите што се во работен однос да подне-
сат писмена согласност од својата работна органи-
зација, дека по приемот, веднаш ќе бидат ослобо-
дени од работа. 

Непотполни документи нема да се земаат пред-
вид. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Од Советот на училиштето 
(1825) 

Советот на Медицинскиот центар — Охрид 
распишува 

К О Н К У Р С 
за упатување на специјализација 

1. за специјализација по педијатрија 1 лекар 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени по Правилникот за специјализација на 
здравствените службеници од I врста. Предимство 
имаат лекарите на работа при Медицинскиот цен-
тар — Охрид. 

Молбите со 0,50 н. д. таксени марки и по-
требни документи по чл. 2 од Правилникот 
да се достават до Медицинскиот центар — Охрид, 
во срок од 15 дена по објавување на конкурсот во 
„Службен весник на СРМ". 

Од Советот на медицинскиот центар 
Охрид 

(1826) 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА „МА-
КЕДОНИЈА ПАТ" - СКОПЈЕ 

ул. „Кеј 13 ноември" бр. 76 - барака 
Врз основа на Правилникот за начинот на по-

стапката за отстапување во изградба инвестициони 
објекти („Службен лист на СФРЈ" бр. 28/67) 

РАСПИШУВА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за отстапување на работи за реконструкција и 

модернизација на следните патни правци во СР Ма-
кедонија 

1. Патот Струмица — Валандово од км. 1+290 до 
км. 19+608 (Баброво) и од км. 19+608 = 2+394 до 
км. 0+000 (Валандово), заедно со 4 моста на км. 
0+767,1+421, 2+306 и 10+722. Патот е проектиран 
во две делници за кои понуди да се поднесуваат 
поодделно. 

— Ориентациона вредност на 
работите — — — — — 20.000.000 н. дин. 

— Срок за извршување на работите 30. ХП. 1968 
год., со тоа асфалтните работи да бидат завр-
шени најдоцна до 15. XI. 1968 год. 

2. Патот Кочани—Истибања од км. 70+423 до 
км. 78+196 и делот низ с. Истибања во должина од 
492 метра. 

— Ориентациона вредност на 
работите — — — — — 4.360.000 н. дин. 

— Срок за извршување на работите е 30.ХП.1968 
год., со тоа асфалтните работи да бидат 
завршени до 30. X. 1968 год. 

3. Патот Охрид — Св. Наум и тоа деловите од 
км. 4+926 до км. 6+745 и од км. 12+557 (с. Пештани) 
до км. 29+054. 

— Ориентациона вредност на 
работите — — — — — 7.410.000 н. дан. 

— Срок за завршување на работите 15.УП.1968 
год. т. е. до туристичката сезона. 

4. Патот Маврово—Косоврасти, I делница од км. 
510+286 до км. 530+053 и II делница од км. 530+053 
до км. 547+789. Понудите се поднесуваат поодделно 
за секоја делница. 

— Ориентациона вредност на 
работите — — — — 22.400.000 н. дин. 

— Срок за извршување на работите 30.XI.1969 г. 
Во 1968 година работите ќе се изведуваат во ви-

сина од 10.000.000 н. динари, при што да биде на-
полно завршена соодветната должина, со срок до 
крајот на 1968 год., а асфалтните работи до 30. X. 
1968 год. 
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Накнадно ќе биде утврдено кој дел ќе се изве- Срок за конечно завртување на објектот со сите 
дува во 1968 год. од страна на Маврово или од стра- внатрешни инсталации е 1. IV. 1969 година, 
на на Косоврасти. Заинтересираните претпријатија кон понудата 

Јавното наддавање ќе се одржи на 3. П. 1968 треба да поднесат: 
год. со почеток во 10 часот во просториите на прет- а) доказ за регистрација, 
пријатието „Македонија пат" — Скопје. б) доказ за расположивите капацитети, 

Понудите во запечатен плик - со ознаки „по- в) доказ за свои референти за изградени такви 
нуда за јавно наддавање" и плик со документација и сл. објекти, 
(решение за регистрација на дејноста и полномошно г) преглед на ангажираноста во текушти ра-
за присутниот учесник при отварањето на понудите) боти, 
- со ознака „документација за јавно наддавање" Д) податоци за финансовата положба на прет-
можат да се достават со пошта на предната адреса пријатието според последната завршна сметка, 
или да се предадат лично на Комисијата за јавно ѓ) полномошно за претставникот кој полно-
наддавање во одредениот ден најдоцна до 10 часот. важно ќе го застапува претпријатието на јавното 

Неблаговремено пристигнати понуди преку по- наддавање, 
шта или лично предадени како понуди без докумен- е) потврда за положена кауција во висина од 
тација нема да се земаат во обѕир. 10/о од пресметковната вредност на објектот. 

Во јавното наддавање имаат право да учеству- У в и Л в о техничката документација може да се 
ваат организациите регистрирани за дејност во која До б и? в о просториите на Погонот - Сектор за из-
лагаат работите кои се предмет за отстапување. градба на Скопскиот Јазел, и тоа до завршување 

xr v на Конкурсот секој ден од 9,30 до 14,30 часот, освен 
Учесник може да наддава за повеќе патни прав- во сабота и недела 

ци или делници со тоа што за секоја од нив под-
несува посебна понуда Информации можат да се добијат и лично или 

0 . " преку телефон 34-021 до 34-025 локал 216 и 274. За исходот на Јавното наддавање сите учесници Ј ^ 
ќе бидат писмено известени во срок од 15 дена сме- Учесниците на конкурсот ќе бидат обавестени 
тано од денот на одржаното наддавање. в о с Р о к 0Д 1 5 (петнаесет) дена по одржаното јавно 

Инвестиционо-техничката документација како наддавање, дали е и која понуда е прифатена. 
и условите за јавното наддавање кои учесникот ги 
потпишува пред наддавањето, заинтересираните мо-
жат да ја разгледаат секој работен ден, освен са-
бота, од 7 до 15 часот во Претпријатието за јавни 
патишта „Македонија пат" — Скопје. С О Д Р Ж И Н А 

Технички опис на работите со пресметковни Страна 
количини за поднесување на понуди се добиваат во 
претпријатието „Македонија пат" со уплата од 200 ( 391./ Одлука за воведување на петодневна ра-
н, динари, како и сите обавестувања во врска со ј ботна седмица и распоред на работното 
јавното наддавање. в Р е м е в о републичките органи на управата 793 

/392.) Одлука за намалување на средствата за 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА ( п о с е б н и намени по Републичкиот буџет 

„МАКЕДОНИЈА ПАТ" - СКОПЈЕ ' ^ Ѕ 3 ^ 1 9 6 7 г о ^ и н а - - - - - - - 793 
293Л Одлука за намалување на средствата за 

/ редовна дејност на Републичкиот секре-
таријат за труд за 1967 година — — — 793 

ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ^ /394Ј Решение за образување Комисија на Из-
ПРЕТПРИЈАТИЕ — СКОПЈЕ " вршниот совет за утврдување на полож-

бата настаната со земјотресот во Дебар 
врз основа на чл. 4 од Правилникот за начинот и и околината — — — — — — 794 
постапката за отстапување изградба на инвести- Ш 5 Ј Решение за престанок на функцијата на 
диови објекти („Службен лист на СФРЈ" бр. 28/67) членови и за именување членови на Уп-

распишува ^^лжвниот одбор на Републичкиот фонд за 
/ /патишта — — — — — — — — 794 

К О Н К У Р С /396./решение за престанок на функцијата на 
(јавно наддавање) членови и за именување членови на Уп-

^ равниот одбор на Фондот за награди 
ЗА ИЗГРАДБА НА КОЛСКА РАБОТИЛНИЦА / Л , , п октомври" - - - - - - - 795 
ВО РАНЖИРНА СТАНИЦА СКОПЈЕ (с. ТРУБА- ( 397Ј Решение за именување членови на Кон-
РЕВО) СО СИТЕ ВНАТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ (с / курсната комисија за именување на ди-

^ ректор на Претпријатието „Вардар" увоз-
Се покануваат заинтересираните градежни прет- ^^чизвоз во Скопје — — — — — — 795 

пријатија да поднесат понуди за изведување на 698/Решение за именување членови на Кон-
предметните работи до Железничкото транспортно курсната комисија за именување на ди-
претпријатие — Погон за инвестиции — Скопје, ректор на Републичкиот завод за заштита 
на аголот на улиците „250"„252". / Л на спомениците на културата — — — 795 

Јавното наддавање ќе "се одржи во службените (399/ Решение за именување членови на Кон-
простории на Погонот за инвестиции на 7 февруари I w / курсната комисија за именување на ди-
1968 година во 8,00 ча,сот. ректор на Заводот за рехабилитација и 

Пресметковната вредност на работите изнесува / О Ј Ѕ о р е к ц и ј а н а г о в о ^ о т в о Б и т о л а 7 9 6 

3.675.237,58 (три милиони ш е с т о т о седумдесет и / 4 0 ^ Техничко упатство за спроведување на 
пет илјади двесте триесет и седум и 58/100) нови ( уУ Ревалоризацијата на средствата на работ. 

„тт^т/ ните организации од општествените деЈ-
динари. ности - - - - - - - - - 7 9 6 

Изградбата на предметниот објект треба да от- /Исправка на Законот за ветеринарната 
почне на 1. III. 1968 година, служба - - - - - - - - - 800 

Срок за завршување на конструктивниот дел Објава за запишување во регистарот на 
на објектот и ставање на истиот под покрив со производители на приплоден добиток 
изолација е 1. XI. 1968 година. — овци — — — — — — — — — 800 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 
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