
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 23 август 1968 
С к о п ј е 

Број 28 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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Врз основа на член 11 став 1 и член 18 став 
3 од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, донесу-
вам 

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

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Се распишуваат дополнителни избори за из-

бор на пратеник на Републичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија во 
Изборната единица Ид адија V. 

2. Изборот во општинското собрание ќе се одр-
жи на 1 октомври 1968 година. 

3. Изборот од страна на избирачите ќе се одржи 
на 13 октомври 1968 година. 

Број 2242 
16 УШ 1968 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Собранието на СРМ, 

Златко Билјановски, е. р. 

2. За членови на Управниот одбор на Републич-
киот фонд за унапредување на кинематографијата, 
со мандат од две години се именуваат: 

— ЉУБИША ГЕОРГИЕВСКИ, режисер; 
— ДИМИТАР КОРДОВСКИ, сликар; 
— КОЧО НЕТКОВ, филмски работник; 
— ТОМА ПРОШЕВ, композитор; 
— ЦВЕТАН СТАНОЕВСКИ, филмски критичар; 
— РЕКА ХАМЗА, пратеник, и 
— ЖИВКО ЧИНГО, писател. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-1628/16 
8 јули 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 
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Врз основа на член 15 став 2 од Законот за 

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

240 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за 

републичкиот фонд за унапредување на кинемато, 
графи јата („Службен весник на СРМ" бр. 4/65), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНО-
ВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА КИНЕМАТОГРАФИЈАТА 

1. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапре-
дување на кмнематографијата: 

— ИЛИЈА БОГОЕВСКИ, професор на Педагош-
ката академија во Скопје; 

— ГОРЃИ БОЗБОКИЛОС, директор на Претпри-
јатието за промет со филмови „Македонија-филм 
во Скопје; 

— МИЛКА БОЖИКОВА, советник во Репуб-
личкиот секретаријат за образование, наука и кул-
тура; 

— ЈОВАН БОШКОВСКИ, уредник во Издавач-
кото претпријатие „Кочо Рацин" во Скопје; 

— ЉУБЕ ПЕТКОВСКИ, филмски снимател во 
Претпријатието за производство на филмови „Вар-
дар-филм" во Скопје; 

— ДРАГАН ТОПЧИОВСКИ, секретар на Репуб-
личката културно-просветна заедница на СРМ; 

— ДУШАН ЦРВЕНКОВСКИ, директор на Из-
давачкото претпријатие „Култура" во Скопје. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНО-
ВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕ-

ДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

1. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови на 
Удравниот одбор на Републичкиот фонд за унапре-
дување на издавачката дејност: 

— КИРИЛ АЛЕКСОВ СКИ, член на Републич-
киот совет на ССЈ за Македонија; 

— БОРИС АТ АНА СОВ СКИ, шеф на Кабинетот 
на Претседателот на Собранието на СРМ; 

— д-р ИВАН КАТАРЏИЕВ, член на Извршниот 
совет; 

— ХИСЕНИ РАМАДАНИ, раководител на коми_ 
сија на ЦК СКМ; 

— ПЕТАР МАЗЕВ, ликовен уметник; 
— САВО ЦВЕТКОВИЌ, професор. 
2. За членови на Управниот одбор на Републич-

киот фонд за унапред ување на издавачката деј-
ност, со мандат од две години се именуваат: 

— д-р ВЛАДО ИВАНОВСКИ, научен соработник 
во Институтот за национална историја; 

— ЉУПЧО КОПРОВ СКИ, доцент на Филозоф-
скиот факултет во Скопје; 

— БЛАГОЈ МИХОВ, секретар за информации 
на Извршниот совет; 

— ЈОРДАН РАДЕВСКИ, секретар на комисија 
на ЦК СКМ; 

— ЉУПЧО СТОЈМЕНСКИ, писател; 
— МУЗАФЕР ТУФАИ, општествен работник во 

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

Бр. 10-16128/1 а 
8 јули 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 
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Врз основа на член 2 став 2 од Законот за усог-

ласување на прописите за одделни установи осно-
вани од републички органи („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65) и точка 6 од Уредбата за продол-
жување со работа на фолклорниот институт како 
научна установа („Службен веоцик на НРМ" бр. 
41/62), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНО-
ВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР ВО СКОПЈЕ 

1. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови на 
Советот на Институтот за фолклор во Скопје: 

— д-р БОЖИДАР ВИДОЕВСКИ, вонреден про-
фесор на Филозофскиот факултет во Скопје; 

— ГОРГИ СМОКВАРСКИ, професор во Средна 
музичко училиште во Скопје. 

2. За членови во Советот на Институтот за фол-
клор во Скопје, со мандат од две години, се име-
нуваат: 

— ДИМЧЕ ЛЕВКОВ, редовен професор на Фи_ 
лозофскиот факултет во Скопје и 

— ВАСИЛ ХАЏИМАНОВ, музиколог. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-1510/1 
8 јули 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 
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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, 32/67 и 54/67), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗА-
ВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛА-

ДИНЦИ ВО ДРАЧЕВО 
I- За членови на Конкурсната комисија за спро-

ведување на конкурсот за именување директор на 
Заводот за рехабилитација на деца и младинци во 
Драчево, се именуваат: 

1. д-р ГОРГИ ПАНОВ, помошник на републич-
киот секретар за народно здравје и социјална по-
литика; 

2. ВЕЛИМИР ЈОРДАНОВСКИ, член на Друшт-
вото за помош на ментално недоволно развиени 
деца. 

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

Бр. 10-1714/1 
17 VII 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 
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Врз основа на член 19 од Законот за организа-

цијата и работењето на Извршниот совет („Службен 
весник на СРМ" број 17/65 и 16/67) и точка П од 
Одлуката за образување на постојани комисии на 
Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
26/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-

ТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊА 

1. Се разрешува од должност претседател на 
Комисијата за помилувања на Извршниот совет ДУ-
ШАН ПОПОВСКИ, член на Извршниот совет. 

2. Се именува за претседател на Комисијата за 
помилувања на Извршниот совет СЛАВКА ГЕОР-
ГИЕВА — АНДРЕЕВИЌ, член на Извршниот совет. 

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

Бр. 10-982/2 
3 јуни 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 
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Врз основа на член 40 од Законот за организа-

цијата и работењето на Извршниот совет („Службен 
весник на СРМ" бр. 17/65), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗ-

ВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се разрешува од должност потсекретар во 
Извршниот совет ПЕТКО ЧАДИКОВСКИ, поради 
заминување на нова должност. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1908 го_ 
дина, а ќе се објави во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-1609/1 
8 јули 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

И ДУЌАНИТЕ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. IX. 1967 година, страна 61, реден број 5, е за-
пишана промената на досегашниот директор на Уго-
стителското претпријатие „Овче Поле" од Свети 
Николе, Ванчо Митрушев Коцев. На негово место 
за директор е назначен Јордан Апостолов, кој е 
овластен да го претставува и потпишува претпри-
јатието. 

Промената на директорот на Угостителското 
претпријатие е запишано во регистарот врз основа 
одлуката на работничкиот совет од 8. VI. 1967 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
213/67. (56) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. XI. 1967 година, рег. бр. 6/61, книга I, е запиша-
на под фирма: Продавница број 2 во Прилеп на 
ул. „Републиканска" бр. 40 на Трговското претпри-
јатие за снабдување на земјоделието „Агромехани-
ка" — Прилеп. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на вештачки ѓубрива и средства 
за заштита на растенијата, семенска стока и сточна 
храна. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие за снабдување на земјоделието „Агроме-
ханика" од Прилеп, со одлука бр. 1221/2 од 20. X. 
1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 
07-65/111 од 27. X. 1967 година од Одделението за 
надзор и контрола на Собранието на општината — 
Прилеп. 

Раководител на продавницата е Благоја Ива-
носки. 

Продавницата ќе ја потпишува овластеното ли-
це на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
340/67. (70) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. XI. 1967 година, рег. бр. 6/61, книга I, е запиша-
но под фирма: Продавница број 3 во Прилеп, ул. 
„Јане Сандак ски" бр. 30 на Трговското претприја-
тие за снабдување на земјоделието „Агромехани-
ка" од Прилеп. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на железарска и метална сто-
ка, велосипеди и прибор, земјоделски машини и 
алат, производи од гума, каучук и пластични ма-
си, алат, опрема и прибор за занаетчиството и стак-
ло за градежништвото. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Агромеханика" од Прилеп, со одлука бр. 
1221/3 од 20. X. 1967 година од работничкиот совет 
и уверението бр. 07-65/1112 од 27. X. 1967 година од 
Одделението за надзор и контрола на Собранието 
на општината Прилеп. 

Раководител на продавницата е Благоја Куз-
мановски. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го 
потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 338/67. (71) 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
снабдување „Агромеханика" од Прилеп, со одлука 
бр. 1221/1 од 20. X. 1967 година од работничкиот 
совет и уверението бр. 07-65/110 од 27. X. 1967 годи-
на од Одделението за надзор и контрола на Собра-
нието на општината Прилеп. 

Раководител на продавницата е Ристе Мирче-
ски. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го 
потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 339/67. (73) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. XI. 1967 година, рег. бр. 14/55, книга П, е за-
пишана под фирма: Продавница број 4 во Прилеп, 
ул. „Републиканска" бр. 4 на Трговското претпри-
јатие „Јасен" од Прилеп. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на градежни матери-
јали, санитарни и инсталациони материјали. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Јасен" од Прилеп, со одлупа бр. 1589 од 
29. IX. 1967 година од работничкиот совет и уве-
рението бр. 07-65/321 од 6. X. 1967 година од Одде-
лението за надзор и контрола на Собранието на 
општината Прилеп. 

Раководител на продавницата е Спироски Спирр. 
Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 

овластено да го потпишува претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 312/67. (75) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. XI. 1967 година, рег. бр. 26/56, книга П, е запишан 
под фирма: Работнички ресторан во Прилеп на 
Претпријатието за јавен автотранспорт и шпеди-
ција во Прилеп. Предмет на работењето на рестора-
нот е општествена исхрана од затворен тип. 

Ресторанот е основан од работничкиот совет на 
Претпријатието за јавен авто-транспорт — Прилеп, 
со одлука бр. 3260 од 5. VI. 1967 година од работ-
ничкиот совет и уверението бр. 07-65/71 од 8. VI. 
1967 година од Одделението за надзор и контрола на 
Собранието на општината Прилеп. 

Раководител на ресторанот е Синаноски Гога. 
Ресторанот ќе го потпишува лицето што го пот-

пишува {претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 347/67. (72) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. X. 1967 година, рег. бр. 14/55, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница број 5 во Прилеп, 
кеј „9 септември", на Трговското претпријатие „Ја-
сен" од Прилеп. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на градежни материјали, сани-
тетски и инсталационо материјали. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Јасен" од Прилеп, со одлука бр. 1589 од 
29. IX. 1967 година од работничкиот совет и уве-
рението бр. 07-65/322 од 6. X. 1967 година од Одде-
лението за надзор и контрола на Собранието на 
општината Прилеп. 

Раководител на продавницата е Блажески Бла-
гоја, 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 313/67. (76) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. XI. 1967 година, рег. бр. 6/61, книга I, е запишана 
под фирма: Продавница број 1 во Прилеп на ул. 
„Кузман Јосифовски", на Трговското претпријатие 
за снабдување на земјоделието „Агромеханика" од 
Прилеп. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на моторни возила, резервни делови 
и прибор, земјоделски машини и алат, производи 
од гума, каучук и пластични маси, железарска и 
метална стока, велосипеди, машини за шиење и 
прибор и разни видови мерни инструменти. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. XI. 1967 година, рег. бр. 2/63, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница број 6 во Ресен, ул. 
„Јосиф Јосифовски" бр. 11, на Занаетчиското прет-
пријатие за изработка на трикотажа и конфекција 
„Илинденка" од Крушево. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на производи од соп-
ствено производство, трикотажа и конфекција, а 
како дополнување на асортиманот и продажба на 
артикли од текстил, куса и плетена стока и кон-
фекција, галантериска и базарска стока. 

Продавницата е основана од Занаетчиското 
претпријатие „Илинденка" од Крушево, со одлука 
бр. 43/2 од 10. XI. 1967 година од работничкиот со-
вет и решението бр. 04-7247/1 од 8. XI 1967 година 
од Одделението за стопанство на Собранието на 
општината Ресен. 

Раководител на продавницата е Томоски Сашко. 
Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 

овластено да го потпишува и претпријатието . 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 358/67. (79) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
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20. XI. 1967 година, рег. бр. 12/66, книга I, е запи-
т а н о следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Божиновски Раде, досегашен рако-
водител на Филијалата во Битола на Делевното 
здружение „Агро-Македонија" од Скопје. 

Се овластува Канарев Горѓи, раководител, да 
ја потпишува Филијалата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 364/67. (81) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
11. XI. 1967 година, рег. бр. 6/56, книга Ш, е запиша-
но следното: Им престанува овластувањето на Бел-
ковски Ксенофон, в.д. директор, Пановски Круме, 
ш е ф на сметководството, и Костојниноски Живко, 
шеф на материјалното книговодство, за потпишу-
вање на Градежното занаетчиско претпријатие 
„Дримкол", е. Вевчани. 

Се овластуваат Кукоски Светомир, директор, и 
бурчески Трпо, ш е ф на сметководството, да го 
потпишуваат претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 356/67. (82) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации, на 
6. ХП. 1967 година, страна ЗОО, реден број 6, е за-
пишано прескгстапу вањето на Пиљарницата број 1, 
со седиште во Штип, ул. „Тошо Арсов" бр. 44, на 
Земјоделско-Јиндустрискиот комбинат „Црвена ѕвез-
да" — Штип, на Трговското претпријатие за трго-
вија со колонијални прехранбени, индустриски, ме-
шани и други стоки „Центроколонијал" — од Ско-
пје. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови колонијални, прехранбени и индустри-
ски стоки, стоки потребни за домаќин ств ото, како 
и земјоделски производи. 

Раководител на пиљарницата е Мијалче Плеш-
ков, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на „Цен-
троколовијал" — Скопје. 

Преостанувањето на пиљарницата е извршено 
во регистарот врз основа одлуката бр. 8941 од 22. XI. 
1967 година на работничкиот совет на „Центроко-
л они јал" — Скопје, одлуката од 13. X. 1967 година 
на работничкиот совет на истото и одлуката бр. 
09-1134 од 24. X. 1967 година на централниот работ-
нички совет на З И К „Црвена ѕвезда" од Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 426/67. (144) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8.. XI. 1967 година, рег. бр. 217/55, книга П, е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Стова-
риштето во Битола на Прилепската пивара од 
Прилеп и гласи: Индустрија за пиво и слад „Јоска 
Јорданоски — Сандански" — Прилеп — Стовари-
ште во Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 02-75/1 од 3. V. 1967 година од работничкиот со-
вет на Прилепската пивара во Прилеп и решението 
бр. 04-4819/1 од 7. XI. 1967 година од Одделението 
за стопанство на Собранието на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 342/67. (83) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации, на 
6. ХП. 1967 година, страна ЗОО, реден број 6, е за-
пишано преотстапувањето на Продавницата — Де-
ликатес број 2, со седиште во Штип, ул. „Тошо Ар-
сов" бр. 32, од Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Црвена ѕвезда" — Штип, на Трговското претпри-
јатие за трговија со колонијални, прехранбени, ин-
дустриски, мешани и други стоки „Центроколони-
јал" од Скопје. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови колонијални, прехранбени и индустри-
ски стоки, стоки потребни за домаќинството, како 
и земјоделски производи. 

Раководител на продавницата е Тодорка Стан-
чева, која не е овластена да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
„Центроколонијал" — Скопје. 

Преотстапувањето на продавницата е запишано 
во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 го-
дина на работничкиот совет на „Центроколонијал" 
— Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 го-
дина на централниот работнички совет па ЗИК „Цр-
вена ѕвезда" од Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 425/67. (143) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации, на 
6. ХП. 1967 година, страна ЗОО, реден број 13, е 
запишано преотстапувањето на Продавницата — Де-
ликатес број 5, со седиште во Штип, ул. „Плачко-
вица" број 14, од Земјоделско-индустрискиот комби-
нат „Црвена ѕвезда" — Штип, на Трговското прет-
пријатие за трговија со колонијални, прехранбени, 
индустриски, мешани и други стоки „Центроколо-
нијал" — Скопје. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови колонијални прехранбени и индустри-
ски стоки, стоки потребни за домаќинството, како 
и земјоделски производи. 

Раководител е Блаже Митев, кој не е овластен 
да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат 
овластените лица на „Центроколонијал" — Скопје. 

Преостанувањето на продавницата — Делика-
тес е запишано во регистарот врз основа одлуката 
од 13. X. 1967 година на работничкиот совет на „Цен-
троколонијал" — Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 
24. X. 1967 година на централниот работнички совет 
на З И К „Црвена ѕвезда" од Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 427/67. (145) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации, на 
6. ХП. 1967 година, страна 301, реден број 12, е за-
пишано преостанувањето на Продавницата — Де-
ликатес број 1, со седиште во Штип, ул. „Маршал 
Тито" бр. 21, од Земјоделско-индустрискиот комби-
нат „Црвена ѕвезда" — Штип, на Трговското прет-
пријатие за трговија со колонијални, прехранбени, 
индустриски, мешани и други стоки — „Центроко-
лонијал", Скопје. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови колонијални, прехранбени и индустри-
ски стоки, стоки потребни за домаќинството, како 
и земјоделски производи. 

Раководител на продавницата е Димче Кавра-
ков, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на „Цен-
троколонијал" — Скопје. 

Преостанувањето на Продавницата е запишано 
во регистарот врз основа одлуката на работничкиот 
совет на ,,Центроколонијал'' — Скопје и одлуката 
бр. 09—1134 од 24. X. 1967 година на централниот 
работнички совет на ЗИК „Црвена ѕвезда" од Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 428/67. (146) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. ХП. 1967 година, страна 301, реден број 9, е за-
пишано преостанувањето на Бутка бр. 3, со се-
диште во Штип, ул. „Маршал Тито" бр. 36, на Тр-
говското претпријатие за трговија со колонијални, 
прехранбени, мешани и други стоки „,Центроколо-
нијал" — Скопје. 
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Бутката ќе врши продажба на мало на сите 
видови колонијални, прехранбени и индустриски 
стоки, стоки потребни за домаќинството, како и 
земјоделски производи. 

Раководител на бутката е Мијалчо Бојаџиев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколо-
нијал" — Скопје. 

Преостанувањето на бутката е запишано во 
регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 го-
дина на работничкиот совет на „Центроколонијал", 
Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 годи-
на на Централниот работнички совет на З И К „Цр-
вена ѕвезда" — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 431/67. (149) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. ХП. 1967 година, страна 301, реден број 8, е за-
пишано преотстапувањето на Продавницата — мле-
кара број 120, со седиште во Штип, ул. „Маршал 
Тито" бр. 36, на Трговското претпријатие за трго-
вија со колонијални, прехранбени, мешани и други 
стоки „Центроколонијал" — Скопје. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови колонијални, прехранбени и индустри-
ски стоки, стоки потребни за домаќинството, како 
и земјоделски производи. 

Раководител на продавницата е Боро Аврамов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколо-
нијал" — Скопје. 

Преостанувањето на продавницата е запишано 
во регистарот врз основа одлуката бр. 8941 од 22. XI. 
1967 година на „Центроколонијал" — Скопје и од-
луката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 година на централ-
ниот работнички совет на З И К „Црвена ѕвезда" од 
Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 432/67. (150) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. ХП. 1967 година, страна 301, ред, број И, е запи-
шано преостанувањето на Бутка број 1, со седиште 
во Штип, ул. „Маршал Тито" бр. 36, на Трговското 
претпријатие за трговија со колонијални, прехран-
бени, мешани и други стоки „Центроколонијал" — 
Скопје. 

Бутката ќе врши продажба на мало на сите ви-
дови колонијални, прехранбени и индустриски сто-
ки, стоки потребни за домаќинството, како и зем-
јоделски производи. 

Раководител на бутката е Душко Маринков, кој 
не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе 
го обавуваат овластените лица на „Центроколони-
јал" — Скопје. 

Преостанувањето на Бутката е извршено во ре-
гистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 година, 
на работничкиот совет на „Центроколонијал" — 
Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 година 
на централниот работнички совет на З И К „Црвена 
ѕвезда" од Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штоп, Фи. 
бр. 429/67. (147) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации, на 
6. ХП. 1967 година, страна 301, реден број 10, е 
запишано преостанувањето на Бутка број 2, со се-
диште во Штип, ул. „Маршал Тито" бр. 36, на Тр-
говското претпријатие за трговија со колонијални, 
прехранбени, мешани и други стоки „Центроколони-
јал" — Скопје. 

Бутката ќе врши продажба на мало на сите 
видови колонијални, прехранбени и индустриски 
стоки, стоки потребни за домаќинството, како и зем-
јоделски производи. 

Раководител на буткала е Димитар Филипов, кој 
не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе 
го обавуваат овластените лица на „Центроколони-
јал" — Скопје. 

Преостанувањето на бутката е запишано во ре-
гистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 година 
на работничкиот совет на „Центроколонијал" — 
— Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 го-
дина на централниот работнички совет на ЗИК 
„Црвена ѕвезда" — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 430/67. (148) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. ХП. 1967 година, страна 301, реден број 7, е за-
пишано преостанувањето на Продавница — Дели-
катес број 6 од Штип, ул. „Пиринска" бр. 100, од 
З И К „Црвена ѕвезда" од Штип, на Трговското прет-
пријатие за трговија со колонијални, прехранбени, 
мешани и други стоки „Центроколонијал" — Ско-
пје. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови колонијални, прехранбени и индустри-
ски стоки, стоки потребни за домаќинството, како 
и земјоделски производи-

Раководител на продавницата е Милка Коцева, 
која не е овластена да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на „Цен-
троколонијал" — Скопје. 

Преостанувањето на продавницата е запишано 
во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 го-
дина, на работничкиот совет на „Центроколонијал" 
— Скопје и одлуката број 09—1134 од 24. X. 1967 
година на централниот работнички совет на ЗИК — 
„Црвена ѕвезда" од Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 433/67. (151) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. ХП. 1967 година, рег. бр. ЗОО, страна 6, е запишано 
преостанувањето на Продавницата број 123, со се-
диште во Штип, ул. „Борис Кидрич" бр. 67, од Зем-
ј одел ек о - ин ду странскиот комбинат „Црвена ѕвезда" 
— Штип, на Трговското претпријатие за трговија 
со колонијални, прехранбени, индустриски, мешани 
и други стоки „Центроколонијал" — Скопје. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови колонијални, прехранбени и индустри-
ски стоки, стоки потребни за домаќинството, како 
и земјоделски производи. 

Раководител на продавницата е Зага Белкова, 
која не е овластена да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на „Цен-
троколонијал" — Скопје. 

Преостанувањето на продавницата е извршено 
во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 го-
дина од работничкиот совет на „Центроколонијал" 
— Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 го-
дина, на централниот работнички совет на З И К 
„Црвена ѕвезда" од Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 434/67. (152) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. ХП. 1967 година, страна ЗОО, реден број 5, е за-
пишано преостанување на Продавницата број 124, 
со седиште во Штип, ул. „Борис Кидрич" бр. 38, 
на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена 
ѕвезда" — Штип на Трговското претпријатие за тр-
говија со колонијални, прехранбени, индустриски, 
мешани и други стоки „Центроко локи јал" — Ско-
пје. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите в редови колонијални, прехранбени и индустри-
ски стоки, стоки потребни за домаќинството, како 
и земјоделски производи. 
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Раководител на продавницата е Тоде Симов, кој 
не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе 
го обавуваат овластените лица на „Центроколони-
јал" — Скопје. 

Преостанувањето на продавницата е запишано 
во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 
година на работничкиот совет на „Центроколонијал" 
— Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 го-
дина на централниот работнички совет на ЗИК — 
„Центроколонијал" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 435/67. (153) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. ХП. 1967 година, с т р м а ЗОО, реден број 3, е запи-
шано преостанување на Продавницата број 125, со 
седиште во Штип, ул. „Христијан Карпош" бр. 36, 
на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена 
ѕвезда" —• Штип на Трговското претпријатие за тр-
говија со колонијални, прехранбени индустриски, 
мешани и други стоки „Цеитроколонијал" — Скопје. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови колонијални, прехранбени и индустри-
ски стоки, стоки потребни за домаќинството, како 
и земјоделски производи. 

Раководител на продавницата е Спасо Спасов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколо-
нијал" — Скопје. 

Преостанувањето на продавницата е запишано 
во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 
година на работничкиот совет на „Центроколонијал" 
—• Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 го-
дина на централниот работнички совет на З И К 
„Црвена ѕвезда" од Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 436/67. (154) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. ХП. 1967 година, страна ЗОО, реден број 3, е за-
пишано преостанувањето на Продавницата број 126, 
со седиште во Штип (населба „Македонка"), на Зем_ 
јсделско-индустрискиот комбинат „Црвена ѕвезда" 
—• Штип на Трговското претпријатие за трговија 
со колонијални, прехранбени, индустриски, мешани 
и други стоки „Центроколонијал" — Скопје. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови колонијални, прехранбени и индустри-
ски стоки, стоки за потреби на домаќинството, како 
и земјоделски производи. 

Раководител на продавницата е Бошко Стоја-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на „ Центре -
колонијал" — Скопје. 

Преостанувањето на продавницата е запишано 
врз основа одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 го-
дина на централниот работнички совет на ЗИК 
„Црвена ѕвезда" — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 437/67. (155) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. ХП. 1967 година, страна ЗОО, реден број 2, е за-
пишано преостанување на Продавницата број 128, 
со седиште во Пробиштип на Земјо де лско_индустри-
скиот комбинат „Црвена ѕвезда" — Штип, на Тр-
говското претпријатие за трговија со колонијални, 
прехранбени, индустриски, мешани и други стоки 
„Центроколонијал" од Скопје. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови колонијални, прехранбени и индус-
триски стоки, стоки потребни за домаќинството, како 
и земјоделски производи. 

Р а к о в о д и т е л на продавницата е ѓорѓи Томев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на „Центроколо-
ки јал" — Скопје. 

Преостанувањето на продавницата е запишано 
во регистарот врз основа одлуката од 13. X. 1967 
година на работничкиот совет на „Центроколонијал" 
— Скопје и одлуката бр. 09—1134 од 24. X. 1967 го-
дина на централниот работнички совет на ЗИК „Цр-
вена ѕвезда" од Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 438/67 (156) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. ХП. 1967 година, страна 177, реден број 5, е за-
пишано проширувањето на дејноста на Угостител-
ското претпријатие „Македонија" од Штип на 
големо и мало и со: продажба на алкохолни пија-
лоци и пиво, продажба на безалкохолни пијалоци, 
на млечни производи, на сувомесни производи, на 
земјоделски производи и продажба на сите видови 
шеќерни производи. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа одлуката бр. 356 од 1. IV. 1967 
година на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 421/67. (158) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6 .ХП. 1967 година, страна 279, реден број 16, е за-
пишано проширувањето на дејноста на Трговското 
претпријатије за текстил, галантерија и парфиме-
мерија „Нова трговија" од Штип, уште и со про-
дажба на текстилна и галантериска стока на го-
лемо. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа одлуката бр. 740 од 22. XI. 1967 
година на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 420/67. (159) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. ХП. 1967 година, страна 138, реден број 4, е за-
пишана промената на фирмата на Прилепска пивара 
— стовариште за продажба на пиво на големо и 
производство на мраз од Штип, која ќе гласи: Ин-
дустрија за пиво и слад „Јоска Јорданоски — Сан-
дански" — Прилеп — Стовариште во Штип. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката од 3. УШ. 1967 година на работничкиот 
совет на истата и решението бр. 04—4819 од 7. X. 
1967 година на Одделението за стопанство на Соб-
ранието на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 412/67. (160) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 350, страна 181, книга П, е запишано под 
Фирма: Стопанско претпријатие „Единство", село 
Скудриње, Гостивар. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: земјоделско производство на општо-
народна земја земена под закуп или добиена на 
бесплатно ползување; организирање на земјоделско 
производство на земјата на индивидуалните земјо-
делски производители преку создавање на разни 
видови кооперации; вршење на услуги на земјодел-
ските производители со земјоделски машини и спра-
ви, како и со вршење на разни услуги што се во 
врска со земјоделското производство; договорање 
вишоци на земјоделското производство од свое-
то подрачје, преземање и нивни пласман; снабду-
вање на земјоделските производители со потребен 
репродукционен материјал (семе, вештачки ѓубрива 
ити.); преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; организирање на штедење и кредитирање 
со стручно изготвување на кадри нужни на сто-
панската организација; трговија на индустриски сто-
ки за мало и големо; занаетчиско производство на 
персиски ќилими како и други видови на домашни 
ракотворба ткаење на разни видови текстилни 
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производи на рачни и машински текстилни рабо-
ти; градежништво, ниска и висока градба и гра-
дежно занаетчиство, разни видови на услужно и 
производно занаетчиство од метална и столарска 
струка; транспорт на стоки и материјали, како и 
превоз на работниците на работа и од работа; угос-
тителски услуги на работниците во задругата; по-
правка и одржување на средствата за работа во 
задругата. 

Претпријатието е основано од задружниот со-
вет на Земјоделската задруга „Единство" село Скуд-
риње, со одлука бр. 1011 од 22. УШ. 1967 година со 
организирање (прераснување) на задругата во прет-
пријатие. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат, во границите на овластувањето: 
Шабани Азем, шеф на сметководството, Шабани 
Илмија, комерцијалне^ и Муслиу Неџит, в. д. ди-
ректор. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Претпријатието е конструирано на 21. XI. 1967 

година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 886 од 19. ХП. 1967 година. (188) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 187, книга V, е запишана под фир-
ма: Работна организација „Жито Македонија"—пре-
хранбен комбинат — Скопје — Продавница во Гос-
тивар, ул. „Браќа Гиноски" број 2. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на брашно 
од сите типови, сточни храни и други мешани про-
изводи според дејноста на регистрацијата на работ-
ната организација „Жито Македонија" — прехран-
бен комбинат — Скопје. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Работната организација „Жито Македрнија" — 
прехранбен комбинат — Скопје, со одлука број 376 
од 5. VI. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Халими Рефик 
Неки. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 755 од 16. УШ. 1967 година. (187) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1150, страна 769, книга У, е запишана од 
фирма: „Обнова" — трговско претпријатие за про-
мет со употребливи суровини, технички стоки, сто-
ки со мани, употребливи стројеви и возила на го-
лемо и мало — Осијек — Продавница во Скопје, 
ул. „С" населба „Козле". Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на мало на употребливи 
суровини, техничка стока, стока со мани, употреб-
ливи строеви и возила на мало. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Обнова" — Осијек, со заклучок на работнички-
от совет од одржаната седница на 8. IX. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Стојановски 
Спасоје. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, Георги-
евски Јордан, шеф на претставништвото во Скопје. 

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

бр. 1080 од 8. XI. 1967 година. (195) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1162, страна 833, книга V, е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за трговија, ту-
ризам и угостителство „Трго-турист" — Скопје, ул. 
„Н. Н. Борче" бр. 27, согласно одлуката на работ-
ничкиот совет од 3. I. 1968 година и елаборатот за 
економска оправданост се проширува и со: промет 

и услуги, промет на мало и големо со сите видови 
зем ј о де л ско-индустриски-прехранбени производи, 
стоки, сточни производи, сточна храна и семенска 
стока, сите видови жита и млински производи, 
вештачки ѓубрива, хемиски средства, сите видови 
репродукциони материјали, сите видови машини и 
превозни средства, резервни делови и опрема, сите 
видови амбалажа, сите видови градежни, огревни 
и погонски материјали, туризам и угостителство, 
односно организација на излети во земјата. 

Дејноста ќе ја врши во свое име и за своја 
сметка, а и во име и за сметка на други органи-
зации и индивидуални производители. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 8 од 10. I. 1968 год. (471) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1053, страна 243, книга V, е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Продавницата во Скопје, населба „Бутел 
II" на Трговската работна организација на големо 
и мало „Нова трговија" — Кочани, согласно одлу-
ката на работничкиот совет број 3249 од 28. XI. 
1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1209 од 19. XII. 1967 година. (475) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1048, страна 223, книга V, е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 7 во Скопје, на-
селба „Влае" на Трговската работна организација 
на големо и мало „Нова трговија" од Кочани, со-
гласно одлуката на работничкиот совет број 4249 
од 28. XI. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1211 од 19. XII. 1967 година. (476) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 989, страна 875, книга IV, е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Продавницата во Скопје, ул. „НО" 
бр. 41 на Текстилната конфекција „Пелистер" — од 
Ресен, согласно одлуката на работничкиот совет од 
одржаната седница на 17. X. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1203 од 19. XII. 1967 година. (477) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1122, страна 639, книга V, е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Браварската задруга „Фероли-
малд" — Скопје, населба „Козле", ул. КО-1 бб, би-
дејќи со одлуката на задружниот совет од 5. XI. 
1967 година прерасна во претпријатие под име: 
Претпријатие за изведување на браварски работи 
и услуги „Феролималд" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1248 од 20. XII. 1967 година. (480) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 467, страна 395, книга V, е запишана под 
фирма: Претпријатие „Ладилник" од Скопје —-
Продавница за месо во Скопје, населба „Драчево", 
ул. „2" бр. 6. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на месо, месни, сувомесни и 
млечни производи, конзерви од риба и месо, смрз-
нато овошје и зеленчук, живина, јајца и мас. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Ладилник" — Скопје, со 
одлука од 26. X. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Јовановски 
Блажо. 
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Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1207 од 11. I. 1968 година. (516) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1179, страна 941, книга V, е запишана под 
фирма: Работна организација за посредување во 
прометот „Космос" — Скопје, ул. „256" б. б. Пред-
мет на работењето на работната организација е по-
средување во прометот. 

Работната организација е основана на основач-
кото собрание, одржано на 15. X. 1967 година, од 
група граѓани и тоа: Кралев Стојан, Петровиќ Је-
лица, Димов Санде, Дилевски Горѓи, Лазаревски 
Ванчо, Петрушевска Василка, Кралева Бојка, Мла-
деновски Стојан, Јанкуловска Менка, Талевска Да-
ница, Блажевска Драгица и Трајкова Блашка. 

Работната организација ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува Кралев Стојан, в, д, дирек-
тор, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Работната организација за посредување во про-

метот „Космос" — Скопје е конституирана на 15. 
X. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1171/67 од 31. I. 1968 година. (519) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1183, страна 957, книга V, е запишана под 
фирма: „Прокупац" — претпријатие за производ-
ство и промет со алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци од Прокупље — Продавница број 57 во 
Скопје, ул.„А" б. б. населба „Козле". Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на мало 
на сите видови алкохолни и безалкохолни пијало-
ци, произведени од претпријатието, а поради до-
полнување на асортиманот и продажба на алко-
холни и безалкохолни пијалоци на други произво-
дители, се во оригинално пакување и во ринфузна 
состојба во донесени садови од потрошувачите. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Прокупац" — Про-
купље, со одлука од одржаниот состанок на 1. X. 
1967 година. 

Раководител на продавницата е Борис Б о б а -
новски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 997 од 21. XI. 1967 година. (521) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
страна 895, книга V, е запишана под фирма: Елек-
троинсталатерска услужна занаетчиска задруга 
„Идадија" — Скопје, населба „Лисиче", ул. „54" бб. 
Предмет на работењето на задругата е електрони-
сталатерска услужна дејност. 

Задругата е основана на основачкото собра-
ние, одржано на 15. IX. 1967 година, од група гра-
ѓани и тоа: Виљам Вузај, Драган Димовски, Гаве 
Мирков, Светозар Митревски, Методија Костадинов, 
Сиљанов Томе, Трајче Миленовски, Хамзо Мујко-
виќ, Витомир Величковски, Андреја Величковски 
и Хај даров Џ. Исмет. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Виљам Вузај, в. д. директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Членови на привремениот управен одбор се: 

Митевски Светозар, Димовски Драги, Мирков Гаве, 
Виљам Вузај. Претседател на управниот одбор е 
Митевски Светозар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1099/67 од 16. I. 1968 година. (523) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1178, страна 911, книга V, е запишана под 
фирма: Општа земјоделска задруга — Прешево — 
Продавница бр. 4 во Скопје, ул. „151" (старо учи-
лиште „Лирија"). Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на мало на свежо месо и 
месни производи. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Општата земјоделска задруга — Прешево, со 
одлука бр. 341 од 26. XI. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Дурашковиќ 
Ганија. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1196 од 7. XII. 1967 година. (524) 

Окружниот стопански суд во * Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1142, страна 737, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за промет со земјоделски, 
прехранбени и индустриски производи, алкохолни 
и безалкохолни пијалоци „Кавадарско Поле" — 
Скопје — Продавница број 1 во Скопје, ул. „150" 
б. б. (школа „Лирија"). Предмет на работењето на 
продавницата е предмет на мало со земјоделски, 
прехранбени и индустриски стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Кавадарско Поле" 
— Скопје, со одлука бр. 12/2 од 25. XII. 1967 год. 

Раководител на продавницата е Блажо Јова-
нов Бинов. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1291/67 од 31. I. 1968 година. (525) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 267, книга V, е запишана под 
фирма: „Интерпромет" — трговско претпријатие за 
промет со универзални стоки на големо и мало — 
Скопје — Деловница за малопродажба „Кале" — 
Скопје, ул. „106" бр. 28. Предмет на работењето на 
деловницата е: продажба, преку продавниците, на 
сите видови метражни текстилни стоки, разна кон-
фекција, куси, плетени, гал актерски и базарски 
стоки, метална галантерија, електроинсталациони и 
термички уреди и материјали, звучни музички апа-
рати, разни хемикалии, намештај, порцелан и дру-
ги универзални стоки за широка потрошувачка. 

Деловницата е основана од работничкиот совет 
на „Интерпромет" — трговско претпријатие за про-
мет со универзални стоки на големо и мало — Скоп-
је, со одлука бр. 1 од 25. V. 1966 година. 

Деловницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Никодинов Зоран, раководител, и 
Ѓорѓевиќ Олга, шеф на сметководството, во грани-
ците на овластувањето. 

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

бр. 62 од 31. I. 1968 година. (526) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 259, страна 975, книга IV, е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Угостител-
ското претпријатие „Меркез" — Скопје и тоа: Стој-
че Каранфиловски, директор, и Алија Зејмен Бер-
бери, раководител на стопанско-сметководниот сек-
тор, им престанува правото за потпишување, би-
дејќи се разрешени од должност. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
Алија Зејмен Бербери. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува со новоназна-
чениот потписник Велика Арсова, финансов лик-
видатор, сметано од 1. И. 1968 година. 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 126 од 6. II. 1968 година. (528) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1140, страна 729, книга V, е з апитано след-
ното: На досегашниот потписник в. д. директорот 
на Монтажно-инсталатерската задруга „Топловод" 
— Скопје, Георгиевски Александар, му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност. 

За в. д. директор на задругата е назначен Пај -
дига Станислав, кој ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, сме-
тано од 2. II. 1968 година. 

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

бр. 130 од 14. И. 1968 година. (529) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бро. 171, страна 267, книга V, е запишано след-
ното: Дејноста на Трговското претпријатие за про-
мет со универзални стоки на големо и мало „Ин-
терпромет" — Скопје, согласно одлуката број 411 
од 25. XI. 1967 година на работничкиот совет и ела-
боратот за економска оправданост се проширува со 
промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
како и со промет на сите видови прехранбени ар-
тикли, тутун и тутунски производи на мало. Оваа 
дејност ќе ја обавува преку Стоковната куќа во 
Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1285 од 23. I. 1968 година. (530) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 31, страна 97, е запишано следното: Досе-
гашниот директор на Градежното услужно прет-
прејатие „Ремонт" — Скопје, Димитров Георги, е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е о з н а -
чен Ивановски Драган. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува со стариот 
регистриран потписник Игнатоски Јове, шес*) на 
сметководството, сметано од 18. I. 1968 година, во 
гранипите на овластувањето. 

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

бр. 59 од 18. I. 1968 година. Г531) 

Окружниот стопански СУД во С к о т е обавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 789. страна 839, книга ТУ. е запишало след-
ното: Погонот проектантско биро во Скопје на 
Претпријатието за дистрибуира на електрична 
енергија на територшата на С"РМ ..Електро-дистрм-
буттита — Скопје, го одлука бр. 01-116 од 26. ХТТ. 
1967 година на работничкиот совет се ста^а под 
привремена управа. 

На досегашниот директор на погонот. Хани 
Петрушев Петар, инженер, МУ престанува 
да го потпишува, задолжува и раздолжува, бидејќи 
е разрешен од должност. 

За привремен управник на погонот е назначен 
Коста Христовски, дипломиран електро-инженер. 
Тој погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, сметано од 
17. I. 1968 година со стариот регистриран потписник 
Борис Штаклев, шеф на сметководството. 

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

бр. 58 од 24. I. 1968 година. (533) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1049, страна 227, книга V, е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата во Скопје, населба „Же-

лезничка колонија" на Трговската работна органи-
зација на големо и мало „Нова трговија" — Кочани, 
согласно одлуката бр. 3249 од 28. XI. 1967 година на 
работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 121 од 19. XII. 1967 година. (534) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1142, страна 737, книга V, е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за посреднички 
услуги „Кавадарско Поле" — Скопје, согласно од-
луката бр. 13/2 од 25. XII. 1967 година на работнич-
киот совет и елаборатот за економска оправданост 
се проширува и со: промет со земјоделски произво-
ди, прехранбени и индустриски стоки и алкохолни 
и безалкохолни пијалоци. 

Со горецитираната одлука и фирмата се менува 
и гласи: Трговско претпријатие за промет со зем-
јоделски производи, прехранбени и индустриски 
стоки и алкохолни и безалкохолни пијалоци „Ка-
вадарско Поле" — Скопје, ул. „Гуро Ѓоновиќ" бр. 
115. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1292 од 31. I. 1968 година. (536) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 159, страна 465, книга И, е запишано след-
ното: Се симнува присилната управа над Метал-
н о т о претпријатие „Коце Металец" — Скопје, со 
решението бр. 02-29/291 од 27. XI. 1967 г. на Со-
бранието на општината Кале — Скопје. 

Со истото решение е разрешен од должност 
присилниот управник Душко Стојановски и му 
престанува правото за потпишување. 

За директор на М е т а л с к о г претпријатие „Коце 
Металец" — Скопје е назначен Илиевски Велко, 
кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, сме-
тано од 18. XII. 1967 година. 

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

бр. 1258/67 од 31. I. 1968 година. (537) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1134, страна 705, книга V, е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на „Базалт" — 
градежно занаетчиско услужно претпријатие — 
Скопје, Заков Саре, в. д. директор, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор е назначен Петковски Стојан 
Глигор, кој претпријатието ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, со стариот регистриран потписник Андонов-
ски Андон Митре, раководител на сметководниот 
сектор, сметано од 22. I. 1968 година. 

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

бр. 78 од 13. II. 1968 година. (538) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 918, страна 345, книга IV, е запишано след-
ното: Складот во Скопје, на ул. „Ѓуро Стругар" 
бр. 11 на „Машино-промет" — Титоград — Црна 
Гора се преселува од улица „Ѓуро Стругар" бр. 11 
на улица „Железничка" бр. 40. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 84 од 14. II. 1968 година. (540) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1029, страна 101, книга V, е запишано след-
ното: Седиштето во Посредничкото биро „Искра" 
— Скопје на улица „158" број 3 се преместува од 
ул. „158" број 3 на улица „Питу Гули" бр. 27а. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 60 од 30. I. 1968 година. (541) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 853, страна 1135, книга III, е запитано след-
ното: Седиштето на Претставништвото во Скопје 
на улица „Маршал Тито" бр. 5 на „Ауто мото строј'' 
— големотрговско и посредничко претпријатие — 
Загреб се преместува од улица „Маршал Тито" бр. 
5 на улица „Илинденска" број 41. 

Досегашниот в. д. раководител на споменатото 
претставништво, Смилевски Трајан, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За шеф на претставништвото е назначен Ле-
карски Душко, кој ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, сме-
тано од 31. I. 1968 година. 

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

бр. 118 од 14. II. 1968 година. (542) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 572, страна 213, книга И, е запишано след-
ното: Дејноста на Трговското претпријатие за про-
мет со прехранбени и индустриски стоки на мало 
и големо „Славија" — Скопје, согласно одлуката 
бр. 8372 од 7. ХИ. 1967 година на работничкиот со-
вет и елаборатот за економска оправданост во ид-
нина се проширува и со продажба на бои и лакови. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1223/67 од 6. И. 1968 година. (543) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот округли печат на име Југословен-

ски одбор за стручну праксу студената економије 
— Пододбор — Скопје, се огласува за неважен. 

(5214) 
Загубените округли печат и штембил на име 

Градежна занаетчиска задруга „Сарај" — Скопје, 
се огласуваат за неважни. (5215) 

Загубениот печат на име: „Месна канцеларија 
село Црни — Беровско, се огласува за неважен". 

(5223) 
Загубениот штембил на име: Шапета С. Метуш 

— ѕидар, Т. Велес, се огласува за неважен. (5315) 
Загубениот четвртаст печат на име: „Претпри-

јатие „Југоградба" — Скопје, се огласува за нева-
жен". (5451) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Воена книшка на име Алексо Мирковски, е. 

Велушина, Битола. (5224) 
Земјоделска здравствена легитимација издаде-

на од ЗСО — Ресен на име Науме Јанески, е. Др-
мени, Ресен. (5261) 

Воена книшка издадена од ВП 2917 — Сара-
јево на име Расим Пајазит Емурлаи, е. Камењане, 
Тетово. (5263) 

Лична карта серија бр. ДА 891661, издадена од 
ОВР — М. Брод на име Јордан Симјаноски, е. Слан-
ско, Македонски Брод. (5278) 

Лична карта на име Цена А. Кутлешовска, ул. 
„Коле Лачето" бр. 4, Битола. (5271) 

Лична карта на име Александар Кутлешов-
ски, ул. „Коле Лачето" бр. 4, Битола. (5272) 

Лична карта бр. 17789, издадена од СВР — При-
штина на име Крали Селман Ука, Скопје. (5349) 

Воена книшка издадена од КВО — Приштина 
на име Саранде Јанакија Јованоски, е. Дуф, Го-
стивар. (5317) 

Пасош бр. 008729, издаден од СВР — Битола 
на име Томе Васил ев, ул. „Ѓ. Ѓаковиќ" бр. 87, Би-
тола. (5389) 

Воена возачка дозвола бр. 885, издадена од ВП 
2280/20 — Београд на име Радослав Стоилковић ул. 
„Бр. Лакески" бр. 30 ст. 13, Прилеп. (5392) 

Пасош бр. 096007, издаден од ОВР — Кр. Па-
ланка на име Милојко Ангеловски, е. Градец, Кр. 
Паланка. (5394) 

Пасош МА 004927 издаден од ОВР — Тетово на 
име Јамил Бајрами, ул. „Радован Цониќ" бр. НО, 
Тетово. (5460) 

Потрошувачки чек бр. 167360, 167361 и 176504, 
издаден од Комунална банка — Кочани на име 
Ѓорги Јордан Горански, ул. „Ангел Винички" бр. 
31, Виница. (5510) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија, 
издадено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Кума-
ново на име Гордица Величковић е. Табановце, 
Куманово. (5593) 

Патна исправа — пасош на име Ѓорги Шафа-
деовски, булевар „1 мај" бр. 38, Битола. (4827) 

Пасош на име Стефан Туџаровски, булевар „1 
мај" бр. 38, Битола. (4828) 

Уверение бр. 91 од 27. IV. 1957 година за стално 
неспособен за служење во ЈНА и потврда од ле-
карска комисија, издадени од Нижата воено лекар-
ска комисија, ВП 1101-31 — Постојна на име Геор-
гиевски Бранко Томислав, Скопје. (4908) 

Воена книшка издадена од Бели Манастир — 
Хрватска на име Периклие Васил Стојановски, е. 
Чаништа, Прилеп. • (4917) 

Пасош бр. МА 066992, издаден од ОВР — Гев-
гелија на име Лена Попова, ул. „Солунска" бр. 20, 
Гевгелија. (4971) 

Пасош бр. МА 030790, издаден од ОВР — Гев-
гелија на име Петар Попов, ул. „Солунска" бр. 20, 
Гевгелија. (4972) 

Воена книшка издадена од КВО — Битола на 
име Вангел С. Софрониески, ул. „М. Станковски" 
бр. 16, Кичево. (5028) 

Здравствена легитимација издадена од К З СО—• 
Берово на име Благој М. Чучурски, Берово. (3318) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Миле Стојаноски, е. Алинци, Прилеп. 

(3319) 
Свидетелство за завршен испит при училиште-

то за ученици во стопанство на име Димче Манев, 
ул. „1101" бр. 59а, Титов Велес. (3320) 

Здравствена легитимација бр. 19575 на име Вар-
вара Љупчова, е. Војшанци, Неготино. (3321) 

Здравствена легитимација бр. 80357, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Весна Јанкоска, ул. „Ѓ. 
Петров" бр. 5, Тетово. (3322) 

Здравствена легитимација на име Пајазит Афи-
је Јонузи, ул. „Цетинска" бр. 99, Тетово. (3323) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 21903 
на име Демири Сељим, е. Пирок, Тетово. (3324) 

Здравствена легитимација бр. 20223/31, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Назми Бекира Идризи, 
е. Форино, Гостивар. (3325) 

Здравствена легитимација бр. 14382, издадена 
од К З СО — Гостивар на име Донка Миноска, Го-
стивар. (3326) 

Здравствена легитимација на име Јане Заха-
риев, е. Оризари, Кочани. (3327) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија бр. 
212/7, издадено од Гимназијата „Моша Пијаде" — 
Кр. Паланка през 1964/65 година на име Митре 
Ѓорѓиевски, ученик IV клас гимназија „Моша Пи-
јаде" — Крива Паланка. (3329) 

Здравствена легитимација бр. 1545, издадена од 
КЗ СО — Гостивар на име Рафет Јакуп Јакупи, е. 
Танушој, Гостивар. (3331) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Вера Илијева, ул. „Цветан Димов" 
бр. 29, Битола. (3332) 

Здравствена легитимација на име Јулијана Сто-
јановска, булевар „1 мај" бр. 333, Битола. (3333) 

Здравствена легитимација на име Слободанка 
Трпеска, е. Вишни, Струга. (3334) 

Здравствена легитимација на име Везире Ма-
лики, Зем. комбинат „Вардар" Градско — Титов 
Велес. (3335) 
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Здравствена легитимација бр. 14353, издадена 
од КЗСО — Филијала — Кавадарци на име Олга 
Ставрева Петрова, Гимназија „Ј. Б. Тито" — Кава-
дарци. (3336) 

Работна книшка бр. 2300, издадена од Неготино 
на име Стевка Митрева, Демир Капија. (3337) 

Здравствена легитимација на име Ж и в к а Сто-
левска, е. Жилче, Тетово. (3338) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Пано Трпковски, е. Брвеница, Тетово. (3339) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 7649 
на име Ваљедин Рустеми, е. Камењане, Тетово. 

(3340) 
Здравствена легитимација на име Наџи С. Тал-

киу, ул. „Н. Парапунов" бр. 46, Гостивар. (3341) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Сарајево на име Алексо Марковиќ, Скопје. (3342) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Деса Крстева, Скопје. (3343) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Љубица Ангелова, Скопје. (3344) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Петар, Драгана, Милутин и Сашко 
Чавковски, Скопје. (3345) 

Воена книшка издадена од В. П. 7640 — Ријека 
на име Петар Чавковски, Скопје. (3346) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бајрам И. Муртези, Скопје. (3347) 

Работна книшка рег. бр. 4168, серија бр. 354759, 
на име Драга Шајновић Скопје. (3348) 

Работна книшка бр. 9943, издадена од Скопје 
на име Петар Ѓорѓиевски, Скопје. (3349) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Лалевски, Скопје. (3350) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Василка Јанковска, Скопје. (3351) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бојан Јанковски, Скопје. (3352) 

Воена книшка издадена од В. П. 33745 — Стру-
мица на име Фари Шукри Џемаили, Скопје. (3353> 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија П. Димитровски, Скопје. (3354) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСС) — 
Скопје на име Селвие Рецепи, Скопје. (3355) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Бор на име Надежда Павловић Скопје. (3356) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цвета Миновска, Скопје. (3357) 

Пасош бр. 012454, издаден од СВР — Скопје на 
име Мазлам Абдураман, Скопје. (3358) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Весна Марковска, Скопје. (3359) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Есмеров, Скопје. (3360) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велче Боцевски, Скопје. (3361) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Петре Парашков, Скопје. (3362) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емина Муратовска, Скопје. (3363) 

Свидетелство за завршена I година Педагошка 
гимназија „Никола Карев" — Скопје на име Ма-
рија Трпковска, Скопје. (3364) 

Свидетелство за завршен III клас гимназија 
„Орце Николов" — Скопје на име Душан Р. Ива-
новиќ, Скопје. (3365) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Веселинка Мариќ, Скопје. (3366) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име ѓурѓа Ѓурчиновска, Скопје. (3367) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајан Левков, Скопје. (3368) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубиша Митревски, Ѓ. Петров. (3369) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Глигор С. Муратовски, Скопје. (3370) 

Свидетелство за завршена I година Стопанско 
училиште „Коце Металец" — Скопје на име Киро 
Тарчуловски, Скопје. (3371) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од е. Никуштак — Куманово на име Вели 
Алија, Скопје. (3372) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фетије Курт, Скопје. (3375) 

Свидетелство за завршено Индустриско учи-
лиште во Скопје на име Садик Сали, Скопје. (3374) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Санде Трајков, Скопје. (3375) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Имран Ибиши, Скопје. (3376) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Спасе Мицевски, Скопје. (3377) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стоилко Митров, Скопје. (3378) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Битола на име Веибе Б. Абдулоска, ул. „Партизан-
ска" бр. 16, Битола. (3379) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Трајче Стојановски, ул. „Костовац" 
бр. 12, Битола. (3380) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Вера Христова, ул. „Ениџе Вардар" 
бр. 14, Битола. (3381) 

Здравствена легитимација бр. 12830, издадена 
од ЗСО — Битола на име Костадина Михајлова, 
ул. „К. Јосифовски" бр. 5, Битола. (3382) 

Свидетелство бр. 20/2/6 на име Драги Митев, 
дом за ученици „Боро Менков" — Кр. Паланка. 

(3383) 
Здравствена легитимација на име Ганија Му-

стафовски, е. Д. Косоврасти, Дебар. (3385) 
Здравствена легитимација бр. 31153, издадена 

од К З СО — Филијала — Кичево на име Екрем Ас-
ланоски, с. Пласница, Македонски Брод. (3386) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од КЗСО — Филијала — Ресен на име Сулејман 
Еминовски, е. Крани, Ресен. (3387) 

Здравствена легитимација на име Панче Лев-
ков, ул. „Кирил и Методи" бр. 17, Т. Велес. (3389) 

Здравствена легитимација на име Блажо И. 
Темов, е. Дабниште, Кавадарци. (3390) 

Работна книшка бр. 17054 од 15. V. 1968 година 
на име Муртезан Д. Демири, е. Лисец, Тетово. (3391) 

Здравствена легитимација на име Бајрам Су-
лејмани, ул. „Призренска" бр. 19, Титово. (3392) 

Свидетелство за завршено I година гимназија 
„Бр. Миладинови" на име Иванка Костадиновска, 
ул. „Ив. Милутиновиќ" бр. 56 1/5, Битола. (3393) 

Свидетелство за завршена II година, издадено 
од Гимназијата „Бр. Миладинови" на име Власта 
Шпиџер, ул. „М. Тито" бр. 154, Битола. (3394) 

Зем!Оделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Наум Дишковски, е. 
Карамани, Битола. (3395) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Цветан Ристески, ул. „Београдска" 
бр. 25, Прилеп. (3396) 

Свидетелство од IV одделение на име Иван Т. 
Карбески, е. М. Рувци, Прилеп. (3398) 

Диплома од Средно земјоделско училиште — 
Струмица на име Бранислава Тодора Додиќ, е. Ни-
куљане, Куманово. (3399) 

Здравствена легитимација бр. 958, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Михаило Павловски, с. Ко-
нопница, Кр. Паланка. (3400) 

Здравствена легитимација бр. 6110, издадена од 
Кр. Паланка на име Пеце Јорданов Тодоровски, г. 
Баратлија, Кр. Паланка. (3401) 

Сообраќајна дозвола бр. 67/699, издадена од Се-
кретаријатот за внатрешни работи — Бихаќ, Босна 
и Херцеговина, на име Михајло Благоја Павлов-
ски, с. Конопница, Кр. Паланка. (3402) 

Здравствена легитимација бр. 6742, издадена од 
КЗСО — Филијала — Дебар на име Пембе Штпечи, 
с. Аме, Дебар. (3403) 

Здравствена легитимација бр. 1309, издадена од 
ЗСО — Дебар на име Ќамил Мустафоски, с. Брош-
тица, Дебар. (3404) 
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Здравствена легитимација издадена од К З СО — 
Кавадарци на име Верка Ристо Стојанова, ул. „К. 
Крстев" бр. 26, Кавадарци. (3405) 

Здравствена легитимација бр. 1101 на име Олга 
Бошкоска, ул. „Поточка" бр. 5, Тетово. (3406) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Снежана Милоевска, е. Брвеница, Тетово. (3407) 

Сообраќајна дозвола бр. 027702, издадена од 
СВР — Делчево на име Угостителско претпријатие 
„Белград" — Делчево. (3408) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Делчево на име Ванчо Ковачки, Дел-
чево. (3409) 

Здравствена легитимација бр. 6301, издадена од 
КЗСО — Пробиштип на име Славко Алексов, е. Ту-
ралево, Пробиштип. (3410) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Делчево на име Виолетка Стојчевска, 
Делчево. (3411) 

Здравствена легитимација бр. 610/55/77, изда-
дена од КЗСО — Гостивар на име Халил Мемети, 
е. Врапчиште, Гостивар. (3412) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Марта Цветановска, ул. „Паца Ван-
чова" бр. 23, Битола. (3417) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Блага Цветановска, ул. „Паца Ван-
чова" бр. 23, Битола. (3418) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Трендафилка Димитрова, ул. „Елпи-
да Караманди" бр. 5, Битола. (3419) 

Свидетелство за завршен I клас УЗУС „Кочо 
Рацин" — Битола на име Живко Калајџиевски, ул. 
„Ленинова" бр. 83, Битола. (3420) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Слободан Павловски, ул. „Солун-
ска" бр. 88а, Битола. (3421) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ѓорги Стојановски, булевар „1 мај" 
бр. 311, Битола. (3422) 

Здравствена легитимација бр. 86804, издадена 
од ЗСО — Битола на име Фанија Кршовска, ул. 
„Кл. Охридски" бр. 86, Битола. (3423) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Видоје Наумовски, е. 
Цапари, Битола. (3424) 

Земјоделска здрс!готвена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Иванка Наумовска, е. 
Цапари, Битола. (3425) 

Здравствена легитимација бр. 102684, издадена 
од ЗСО — Битола че име Боше Христов, ул. „Да-
ме Груев" бр. 53, Битола. (3426) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Битола на име Трајче Милевски, ул. „Охрид" 
бр. 117, Битола. (3427) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп н аиме Достч Стаменороска, е. Обртани, 
Прилеп. (3428) 

Свидетелство од I година Тутунско училиште 
во Прилеп на име Васка Димеска, ул. „Марксова" 
бр. 105, Прилеп. (3429) 

Свидетелство од VI клас гимназија на име Ри-
сто Рисков, ул. „Борко Лопач" бр. 56, е. Варош 
Прилеп. (3430) 

Ученичка книшка за завршено од II—V осум-
годишно училиште „Кирил и Методи" — Т. Велес 
на име Влатко Настов, ул. .,М. Горки" бр. 70, Т. 
Велес. (3431) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Гостивар на име Нухи Креци, ул. „ЈНА" бр. 141, 
Гостивар. (3432) 

Здравствена легитимација издадена од Гости-
вар на име Рамне Рушани, Нова населба (Труд) 
Гостивар. (3433) 

Здравствена легитимација бр. 394889, издадена 
од КЗСО — Белград на име Драгана Димитрова. 
Пробиштип. (3434) 

Свидетелство од I година, издадено од Индус-
триското училпите Гостивар на име Ведат Шеху, 
ул. „Г. Делчев" бр. 6, Гостивар. (3435) 

Здравствена легитимација бр. 62929, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Илмиасан Салији, е. 
Врапчиште, Гостивар. (3436) 

Здравствена легитимација на име Јордан Јова-
новски, ул. „Хераклеа" бр. 10, Битола. (3437) 

Свидетелство за завршена И година Ветеринар-
но училиште — Битола на име Спиро Пајковски, 
ул. „А. Турунџе" бр. 1/33, Битола. (3438) 

Свидетелство за завршена I година Економско 
училиште во Битола на име Милица Петровска, 
ул. „Н. Тесла" бр. 52а, Битола. (3439) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија 
„Браќа Миладинови" — Битола на име Раде Каса-
повски, е. Бабино, Битола. (3440) 

Здравствена легитимација бр. 6490, издадена од 
КЗСО — Битола на име Марија Крстева, ул. „Ко-
ста Абрашевић' бр. 14, Битола. (3441) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Прилеп на име Медин Пиљавац, е. 
Десово, Прилеп. (3442) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ицко Огненоски, ул. „982" бр. 257, 
Скопје. (3443) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Блаже Миткоски, ул. „Андон Сла-
бејко" бр. 2, Прилеп. (3444) 

Здравствена легитимација бр. 13507, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Еуген Шахин Цами, 
ул. „Трпе Броштички" бр. 2, Дебар. (3445) 

Свидетелство за I клас гимназија, издадено од 
Гимназијата „Методи Митевски — Брицо" — Дел-
чево на име Борис Зафир Поповски, е. Разловци, 
Делчево. (3446) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Ѓорги 
Ангеловски, е. Брајчино, Ресен. (3447) 

Работна книшка бр. 752, издадена од Собра-
нието на општина — Струга на име Митре Јоса 
Карајовановски, ул. „Димче Грдан" бр. 13, Стру-
га. (3448) 

Свидетелство бр. 32 од 67 год. од Индустриско-
то училиште — Гостивар на име Павле Србинов-
ски, Индустриско училиште, Гостивар. (3449) 

Свидетелство од завршен испит од 1964/65 го-
дина на име Хафит Зибери, ул.. „И. Р. Лола" бр. 
45, Гостивар. (3450) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО —• 
Скопје на име Муртез и Њази Салихи, Скопје. 

(3451) 
Свидетелство за завршена II година Стопанско 

училиште во Скопје на име Пајазит Елезов, Ско-
пје. (3452) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Крсте Илиевски, Скопје. (3453) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Борис Атанасов, Скопје. (3532) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Ангеловски, Скопје. (3333) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение, 
издадена од Основното училиште „Кирил и Мето-
ди" — Ѓ. Петров на име Исмет Мемети, Ѓ. Петров. 

(3534) 
Свидетелство за завршена I година, отсек зава-

ри, издадено од Училиштето за забари и заботех-
ничари во Скопје на име Нада II. Лејковска, Ско-
пје. (3535) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мустафа Исени, Скопје. (3536) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Спасе Симоновски, Скопје. (3537) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Економското училиште „Борис Кидрич" — Ско-
пје на име Аница Неделкова, Скопје. (3538) 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од Економското училиште „Борис Кидрич" — Ско-
пје на име Елица Неделкова, Скопје. (3539) 

Воена книшка издадена од Бања Лука на име 
Јашар Сабедин Нијази, Скопје. (3540) 
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Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Шериф и Фатиме Бајрами, Скопје. 

(3541) 
Здравствена легитимација бр. 16082, издадена 

од ЗСО — Дебар на име Аџерка В е т р о в с к а , е. 
Лабуништа, Струга. (3542) 

Здравствена легитимација бр. 35534, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Насуф Рашит Фаз-
лија, е. Речане, Гостивар. (3543) 

Здравствена легитимација бр. 69036, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Борис Алити, ул. „Ле-
нинградска" бр. 27, Гостивар. (3544) 

Здравствена легитимација бр. 53220, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Агим Емри, е. Лака-
вица, Гостивар. (3545) 

Здравствена легитимација бр. 56141, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Зилихе Азизи, е. Ср-
биново, Гостивар. (3546) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Берово на име Татјана Пипонска, ул. „Белградска" 
бр. 2, Берово. (3547) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Берово на име Ангелина Илија Христова, Бе-
рово. (3548) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Браќа Миладинови" — Битола на 
име Ангелина Крстевска, с. Мургашево, Битола 

(3550) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Марија Иванова, ул. „Кочо Десано" 
бр. 20, Битола. (3551) 

Свидетелство за завршен И клас, издадена од 
Гимназијата „Браќа Миладинови" — Битола на 
име Цвета Ралевска, ул. „Цане Василев" бр. 1/5, 
Битола. (3552) 

КОНКУРСИ 

При изборот на кандидатите, предност ќе имаат 
оние ученици, чии претходно постигнат општ успех 
во учењето е одличен или многу добар, а во слу-
ча ј на недостиг на вакви кандидати — деца на 
пензионери и работници од оваа работна организа-
ција, ќе се примаат и од трети лица, ако со сво-
ето место на живеење се во близина на погоните 
од оваа работна организација и ако постигнатиот 
претходен општ успех им е одличен. 

За учество на конкурсот, кандидатите покрај 
молбите должни се да приложат и свидетелство за 
завршено соодветно училиште, лекарско уверение, 
извод од матичната книга на родените, потврда од 
факултетот или училиштето дека е запишан или го 
посетува, и изјава дека нема други обврски како 
стипендист. 

Молбите кои не ќе бидат комплетирани со сите 
документи нема да се земаат во разгледување. 

Краен срок за поднесување на молбите е 15 
дена од денот на објавувањето. 

Кандидатите за резултатите од конкурсот ќе би-
дат известени во срок од 8 дена од денот на из-
борот на адресите доставени во молбите. 

УПРАВНИОТ ОДБОР ПРИ РУДНИЦИ И ИНДУС-
ТРИЈА ЗА ХРОМ, АНТИМОН И АРСЕН „РАДУ-
ША" — ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за доделување на стипендии за учебната 1968/69 
година за следните факултети и училишта: 

а) ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
— една стипендија за електро-отсек и 
— една стипендија за машински отсек 
б) СРЕДНО-СТРУЧНИ УЧИЛИШТА 
— четири стипенди за рударски отсек 
— една стипендија за геолошки отсек 
— една стипендија за хемиски отсек 
— една стипендија за електро-отсек и 
— една стипендија за машински отсек. 
Пријавените кандидати треба да ги исполнуваат 

следните услови: 
а) да имаат завршено гимназија или соодветно 

средно стручно училиште, да се телесно и душевно 
здрави, да се запишани на соодветен факултет и 
да немаат обврска за стипендирање. 

б) да имаат завршено основно осумгодишно учи-
лиште, да се телесно и душевно здрави за работа 
во рударска-подземна работа, да се запишани во 
соодветно училиште и да немаат друга обврска за 
стипендирање. 

Под еднакви услови, предност при доделување 
на предвидените стипендии имаат кандидатите чии 
родители се работници во оваа работна организа-
ција или пак биле пензионирани од оваа работна 
организација. 

Доделувањето стипендии на деца чии родители 
се работници или пензионери од оваа работна ор-
ганизација ќе се врши ако на тие работници до-
сега не им се стипендирани други деца, а во случај 
на недоволен број пријавени кандидати, ќе се 
земат предвид и овие кандидати под услов истиот 
да не биде трет по ред за школување од страна на 
оваа работна организација. 

Советот на Медицинскиот центар — Гостивар, врз 
основа согласноста на Републичкиот секретаријат 
за народно здравје и социјална политика на СРМ 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за специјализација на еден лекар специјалист на 
ЕПИДЕМИОЛОГОЈА 

УСЛОВИ: Кандидатите треба да имаат завршено 
медицински факултет со најмалку 3 години работна 
практика, положен стручен испит и познавање еден 
странски јазик (Француски, Англиски, Руски, Гер-
мански и Италјански) во таа мера што да можат 
да следат стручна литература. 

Предност имаат кандидатите кои работеле нај -
малку една година во Медицинскиот центар — Гос-
тивар. 

По полагањето на специјалистичкиот испит ли-
цето да се стави на располагање на Медицинскиот 
центар — Гостивар. 

Пријавите со потребната документација да се 
доставуваат до Советот на Медицинскиот центар 
во срок од 15 дена од денот на објавувањето на 
конкурсот. 

Личниот доход според основите и мерилата ут-
врдени со правилникот за распределба на личниот 
доход на работниците на Медицинскиот центар — 
Гостивар. 1285 

Конкурсната комисија за реизбор на управник 
на установата Работнички дом Дебар, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизбор на управник на установата — Работнич-
ки дом во Дебар 

Услови: Кандидатот треба да има: 
1. Висока стручна подготовка во просветната 

струка, филозовски факултет (педагошка група) и 
три години практика во струката на раководно 
место. 

2. Со виша стручна подготовка ВПШ со 5 го-
дини практика во просветната струка и три години 
на раководно место. 

3. Со средна стручна подготовка — учителска 
школа, со над 15 години служба во просвета, 5 го-
дини на раководни места во просветата и култу-
рата и положен стручен испит. 

Кандидатите кои ќе конкурираат треба да под-
несат молба со 0,50 пари и потребните документи 
за засновање на работен однос. 
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Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА РЕИЗБОР 
НА УПРАВНИК НА УСТАНОВАТА РАБОТНИЧ-

КИ ДОМ ДЕБАР 1286 

Советот на Основното училиште „26 ЈУЛИ" насел-
ба Шуто Оризари — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. СМЕТКОВОДИТЕЛ—РЕЖИСЕР на училиш-

тето. 
У С Л О В И : Под точка 1 — кандидатот треба 

да ги исполнува следните услови: Да има завр-
шено средно економско училиште и 2-3 години ра-
ботно искуство во финансиско-книговодствена ра-
бота. 

Кандидатите треба да ја имаат регулирано во-
ената обврска. 

Личниот доход според Правилникот за рас-
пределба на личните доходи на Училиштето. 

Со молбата треба да се приложи: препис од 
дипломата за завршено соодветно училиште и дру-
ги документи потребни за засновање работен однос. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. Од Советот 
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Советот на Филозофскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот класична археологија и историја на умет-
носта на стариот век; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот руска литература; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот општа историја на стариот век; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на народно-ослободителната борба 
на народите на СФРЈ; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот општа историја на стариот век; 

— за еден лектор по предметот латински ја-
зик; 

— за еден лектор по предметот италијански ја-
зик; 

— за еден лектор по предметот словенечки ја-
зик; 

— за еден лектор по предметот српскохрватски 
јазик; 

— за еден лектор по предметот старогрчки ја-
зик. 

Пријавите таксирани со 0,50 динари и остана-
тите документи (со приложени научни и стручни 
трудови доколку такви има) треба да се поднесат 
во архивата на Филозофскиот факултет во Скопје. 

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

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
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СОВЕТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ВЛАДО 
ТАСЕВСКИ" — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за НАСТАВНИК ПО МУЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ 
Услови: 
1. Завршена педагошка академија — музика; 
2. Да раководел со хор и оркестар; 

3. Да има најмалку една година практика во 
звањето — наставник. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба. 

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето 
на конкурсот. 

ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЈАДРАН" — 
НЕГОТИНО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место — директор во 
стопанската организација 

Кандидатот треба да ги исполнува следните ус-
лови: 

1. Да има висока стручна подготовка (економски 
или правен факултет) и 5 години работно искуство. 

2. Да има завршено виша економска или уп-
равна школа и 10 години работно искуство. 

3. Средно училиште и 15 години работен стаж. 
4. Да не е осудуван за кривични дела. 
5. Со судска одлука да не му е забрането вр-

шењето на должноста — директор. 
Со пријавата за конкурирање, кандидатите тре-

ба да поднесат: документи за школската наобразба, 
потврда за работниот стаж и документ дека не се 
осудувани, согласност од работната организација ако 
лицето се наоѓа во работен однос. 

Личниот доход според правилникот за распре-
делба на личните доходи на претпријатието. 

Конкурсот е отворен 15 дена, од денот на об-
јавувањето во „Службен всеник на СРМ". 

Од Конкурсната комисија при 
Занаетчиско претпријатие 
„Јадран" — Неготино 

„ЕЛЕКТРОМАКЕДОНИЈА" — погон Кочани, со-
гласно одредбите на Основниот закон за изградба 
на инвестициони објекти и Правилникот за начинот 
и постапката за отстапување на инвестициони об-
јекти, објавува 

К О Н К У Р С 

за подобност на изведувачи и собирање понуди за 
отстапување изградба на градежен и електричен 
дел на ТС 110/35/10 КУ Кочани (I етапа). 

I 
Карактеристики на објектот: 
— Објектот се наоѓа во кругот на постојната 

трафостаница 35/10 кУ во Кочани; 
— пресметковна вредност на објектот за I ета-

па изнесува 1.360.000 н. дин. 

П 
Услови: 
— Заинтересираните изведувачи со пријавата за 

подобност треба да ги достават следните податоци: 
препис од решението за регистрација, список на ме-
ханизацијата, список на стручни кадри, список на 
изградени објекти. 

— Срок за поднесување на пријавите е 30 де-
на од денот на објавувањето на конкурсот во 
„Службен весник на СРМ"; истите со поднесуваат 
до инвеститорот со знака „за конкурсот за подоб-
ност". 

— Конкурсот за подобност на изведувачите ќе 
се одржи на 24. 9. 1968 година во 10 часот во 
просториите на инвеститорот. 

Изградба на објектот ќе се изврши врз основа 
на техничка документација која ја обезбедува ин-
веститорот. 

— П о о д и т е да се достават одвоено за граде-
жен дел и електричен дел, односно може само за 
еден од деловите. 

— Работите од градежен и електричен дел мо-
жат да бидат отстапени одделно на два посебни 
понудувачи. 
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— Се предвидува објектот да биде завршен во 
првото полугодие на 1969 год. 

— Инвестиционо-техничката документација ка-
ко и посебните услови за понудите се ставаат на 
увид на заинтересираните секој работен ден од 8-12 
часот. 

— Срок за поднесување на понудите е 4. 10. 1968 
год. до 10 часот. 

— Пријавата за подобност, понудата и остана-
тата документација да се комплетираат според 
Правилникот за начинот и постапката за отстапу-
вање изградба на инвестиционите објекти. 

— Инвеститорот ќе ги извести понудувачите до 
14. 10. 1968 год. која од понудите е прифатена. 

„ЕЛЕКТРОМАКЕДОНИЈА" погон 
К о ч а н и 

Управата на Основното училиште „Гоце Делчев", 
село Љубанци — Скопско 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места во учеб-
ната 1968/69 година 

I НАСТАВА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 
1. Наставник по Математика со дополнение. 
2. Наставник по Француски јазик со дополнение. 
Услови: 
Кандидатите треба да имаат завршено ВПШ. 
Пријавување 
Молбите ќе се доставуваат до Основното учи-

лиште „Гоце Делчев", село Љубанци — СКОПСКО, а 
конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите со некомплетирани документи нема да 
бидат земени предвид при разгледувањето. 

Стапување на работа од 1. IX. 1968 година. 
ОД УПРАВНИОТ ОДБОР НА УЧИЛИШТЕТО 
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Врз основа на член 69 точка 6 од Статутот на 
Индустриското претпријатие „Изолмонт" — Градско, 
Управниот одбор 

р а с п и ш у в а 

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

I. Еден управник во погонот за хидро и термо-
изолации. 

Кандидатот за ова упразнето работно место 
треба да ги исполнува следните услови: 

— Да има оформено високо образование, да е 
дипломиран градежен инженер со најмалку 1 го-
дина практика во струката. 

— Да има оформено више образование, да е по-
гонски градежен инженер со најмалку 2 години 
практика во струката. 

— Да има завршено средно образование, да е 
погонски градежен техничар со најмалку 3 години 
практика во струката. 

П. Врз основа на член 9 и 10 од Правилникот 
за примање на приправници, Управниот одбор го 
дополнува овој конкурс со следното: 

1. Еден технолог-хемичар со оформено високо 
образование. 

2. Еден хемиски техничар со оформено средно 
хемиско училиште. 

3. Еден економист со завршено средно економско 
училиште. 

Кандидатот под точка I треба да достави за-
верен препис од дипломата за завршена соодветна 
школска наобразба, и доказ за спроведената работ-
на практика. 

Кандидатите од точка П треба да достават пре-
пис од дипломата од завршеното соодветно обра-
зование. 

За кандидатот под точка I, личниот доход спо-
ред правилникот за распределба на личните до-
ходи. 

За приправниците личните доходи се регули-
рани со Правилникот за примање на приправници. 

Некомплетираните пријави нема да се земаат 
во разгледување. 

Време за пријавување е 15 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот во „Службен весник на 
СРМ". 

Од управниот одбор на 
Инд. прет. „Изолмонт" — Градско 

Советот на работната заедница на Основното учи-
лиште „Браќа Миладинови" е. Мешеишта, Охридско 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на еден приправник со завршена виша 
педагошка школа (педагошка академија) по пред-
метот француски јазик 

Кандидатот треба да ги исполнува и општите 
услови за засновање работен однос од ОРЗО. 

Со молбата кандидатот треба да ги достави и 
следните документи: 

Диплома за оформено образование, лекарско 
уверение, извод од Матичната книга на родените, 
уверение за социјално-економската положба и по-
тврда од надлежниот завод за запослување дека 
кандидатот бил пријавуван како незапослен. 

Некомплетираниге документи не се земаат пред-
вид при изборот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Од советот на работната заедница на 
Основното училиште „Браќа Миладино-

ви" — Мешеишта 

Трговското претпријатие „Унион" — Скопје, 
согласно Законот за приправници („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 16/68) како и правилникот за прием 
на приправници во претпријатието „Унион" — 
Скопје, односно одлуката на Советот на работната 
заедница, го огласува слободното работно место за 
приправник и тоа: 

1. Администратор-режисер. 
Услови: Завршено стенодактилографско учи-

лиште и способност за административно-благајнич-
ко работење. 

Првенство имаат кандидатите со слаба мате-
ријална положба. 

Молбите се примаат во дирекцијата на прет-
пријатието на ул. „Цветан Димов" бр. 1а — Скопје. 

(1311) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА 
Централното основно училиште 

„КИРИЛ И МЕТОДИЈА" 
е. Кучково — Скопско 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Наставник по математика — физика 
2. Наставник по француски јазик со дополнување 

на часови 
НАСТАВА НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК 

3. Наставник по математика — физика 
4. Наставник по биологија — хемија со дополну-

вање на часови 
5. Учител за подрачно одделение за одделенска 

настава во е. Трачани 
УСЛОВИ: 

Под точките 1, 2, 3 и 4 кандидатите треба да имаат 
завршено педагошка академија — соодветна гру-
па, под точка 5 завршено учителска школа. 

Молбите со потребните документи да се доста-
ват до Конкурсната комисија во училиштето, нај-
доцна до 5-1Х-1968 год. 

Молбите со ^комплетирани документи и мол-
бите доставени по изминатиот срок нема да се зе-
мат предвид. 
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Предвид доаѓаат лица кои ја регулирале воена-
та обврска. 

Стан не се обезбедува. 
Личниот доход според правилникот за личен 

доход на училиштето. 
Од конкурсната комисија 

(1310) 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА „МА-
КЕДОНИЈА ПАТ" — СКОПЈЕ, КЕЈ „13 НОЕМ-
ВРИ" БР. 76 — БАРАКА, врз основа Правилникот 
за начинот на постапката за отстапување во из-
градба инвестициони објекти („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 28/67) 

р а с п и ш у в а 

Ј А В Н О Н А Д Д А В А Њ Е 

за отстапување на работите за реконструкција и 
модернизација на патот од I ред е. Доленци — е. 
Кукуречани на П делница од Демир Хисар до е. 
Кукуречани од км. 99 + ООО до км. 119 + 020,35. 

Ориентационата вредност на работите изнесу-
ва 10,000.000 дин. 

Срокот за завршување на работите е 30. УШ. 
1969 година. 

Во 1969 година претстои продолжување на ра-
ботите на овој пат и на I делница од е. Доленци 
— Демир Хисар во должина од 16 км. 

Јавното наддавање ќе се одржи на 30. УШ. 1968 
год., со почеток во 10 часот во просториите на прет-
пријатието за јавни патишта „Македонија пат" — 
Скопје. 

Во јавното наддавање имаат право на учество 
сите стопански организации регистрирани за деј-
ност на работи од овој вид. 

Финансирањето на работите за овој пат тече 
од 1. I. 1969 год., согласно Програмата за рекон-
струкција и модернизација на патната мрежа во 
СРМ. 

Инвестиционо-техничката документација може 
да се разгледа секој работен ден освен во сабота, 
од 6,30 до 14,30 часот, во просториите на инвести-
торот. 

Технички опис за извршување на работите со 
количините се добиваат во претпријатието — „Ма-
кедонија пат", како и сите известувања во врска 
со јавното наддавање. 

Бр. 02-1570 
13. УШ. 1968 г. 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА 
„МАКЕДОНИЈА ПАТ" — СКОПЈЕ 
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ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ — СКОПЈЕ 

ОБЈАВУВА 
ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на 9 типски згради за ТТ и СС 
постројки со инсталации на громобрани, јака стру-
ја, греење, телефони, канализација и водовод. 

Зградите од типот 1-А се лоцирани во желез-
ничките станици: Табановце Романовце Милади-
новци, Драчево, Јане Сандански и Рајко Жинзи-
фов а зградите од типот П се лоцирани во желез-
ничките станици Куманово, Лисиче и Титов Ве-
лес. 

Вкупната пресметковна вредност изнесува 
2.729.780,97 нови динари. 

Срок за започнување на работите е 10 дена по 
склучувањето на договорот. 

Срок за завршување на работите е 15 декември 
1968 год. 

Работите можат да се издадат и поединечно по 
станиците. 

Гаранција за квалитетот на изведените работи 
е најмалку три години. 

Работите се издаваат на принцип „под клуч". 
Јавното наддавање ќе се одржи во просториите 

на Железничкото транспортно претпријатие — Ско-
пје, на 4 септември 1968 год., со почеток во 8 часот, 
до кога понудувачите можат да ги достават своите 
понуди до Комисијата за спроведување на постап-
ката за јавното наддавање. 

Понудата да биде опремена во смисла на чл. 
8 а документацијата во смисла на чл. 9 од Правил-
никот за начинот и постапката за ©стапување из-
градба на инвестициони објекти во посебни запеча-
тени обвивки („Сл. весник на СФРЈ" бр. 28/1967 г.). 
Во документацијата да се приложат помеѓу друго-
то и: доказ за регистрација за вршење на градеж-
на дејност, податоци за кооперантите за работите 
што истите ќе ги работат, за техничка и кадровска 
опременост, за изведени слични објекти, изјава де-
ка се познати технички, теренски и посебни услови 
кои влијаат на извршување на работите, како и 
согласност дека по истите се наддава, и доказ за 
положената кауција од 2% од пресметковната вред-
ност. 

Критериуми за оценка на поволноста на пону-
дите се: цена, срок за довршување, гарантен срок 
за квалитет, техничка и кадровска опременост, ис-
куство за градба на вакви или слични обекти и 
работи. 

Јавното наддавање ќе се изврши според Пра-
вилникот за начинот и постапката за отстапување 
изградба на инвестициони објекти. 

За избор на најповолната понуда понудувачите 
ќе бидат известени во срок од 10 дена по донесу-
вањето одлука за избор. 

Разгледувањето на техничката документација и 
давањето опис на работите, и други потребни 
известувања се врши секој работен ден, во време 
од 8-14 часот во просториите на Градежниот отсек 
на Ж Т П - - Скопје. 

Поблиски информации интересентите можат да 
добијат во Градежниот отсек или на телефон 34-021 
до 25 локал бр. 414. 1288 
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