
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 15 јануари 1966 
С к о п ј е 

Број 1 Год. XXII. 

Претплатата за 1986 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,24 
(24) дин. Жиро сметка број 401-1-698 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Христовска Крстева Флоринка, по татко Мане-

ва, од село Раштани, Битолско, поднесе до овој суд 
тужба за развод на бракот против Христовски Крс-
те, од село Граешница, а сега во неизвесност. Бидеј-
ќи тужени т Крсте е во неизвесност и со непозната 
адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ" да 
се јави или да одреди свој застапник. Во противно 
ќе му биде одреден застапник по службена долж-
ност. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, П. бр. 
539/65. (250) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ОХРИД 
Окружниот суд во Охрид по правната работа на 

тужителката Цветаноска Крстева Дила, род. Димос-
ка, од село Арбиново, а сега живез во Охрид, по-
дигна постапка за развод на бракот против Цвета-
новски Миливој, од село Арбиново, сега со непознато 
место на живеење. Бидејќи тужениот е во неизвес-
ност судот му го поставува за привремен застапник 
судискиот приправник при Окружниот суд во 
рид Велјаноски Крсте, согласно член 77, ст. 2 т. 4 
од Законот за процесната постапка. 

Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува тужениот по предната правна работа се доде-
ка тужениот или неговиот полномошник не се јават 
пред судот, или додека Органот по старателство не 
го извести судот дека на тужениот му е поставен 
посебен старател. 

Од Окружниот суд во Охрид, Р. бр. 76/64. (244) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 
Вејис Демиров Таипов од село Тополница под-

несе до овој суд тужба за развод на бракот против 
Фатиме Таиповска од село Тополница, а сега во не-
извесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ната се непознати се повикува во рок од еден месец 
од објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. Во 
противно судот по службена должност и го одредува 
за застапник лицето Саидов Саид, приправник при 
Општинскиот суд во Штип, и делото ќе се разгледа 
во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 504/65. (246) 

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

стапка за докажување на загубено свидетелството 
за завршено VI одделение основно училиште през 
учебната 1942/43 година (во село Маргари — Долаеп, 
Прилепско на име Белкоски Илиев Драган од село 
Маргари. 

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

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 477/65. 
(249) 

ВО ОВОЈ БРОЈ НЕМА СЛУЖБЕН ДЕЛ 

При Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелството 
за завршено IV одделение основно училиште през 
учебната 1934/35 година во село Рилево, на име Сто-
јаноски Блажев Цветко од село Рилево. 

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

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 607/65. 
(248) 

При Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелството 
за завршен Ш клас гимназија во бившата п ^гим-
назија вз село Тополчдни п .ез учебната 1931/35 го-
дина на има Попоска Богоева Вера од село Топол-
чани. 

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

Од Општинскиот суд во Прилеп. Р. бр. 479/6*5. 
(247) 

При Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување на загубен бариран чек бр. 
080946 на износ, од 29.000 динари, издаден од Кому-
налната банка — Филијала — Прилеп на име Мит-
реска Весела од Прилеп а со клаузула да чекот 
може да се употреби само за ќумур. 

Се поканува секое лице што го има најдено или 
го пронајде горенаведениот чек, да јави на овој суд 
во рок од три месеци од објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на СРМ." 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 728/65. 
(245) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ 
При Општинскиот суд во Кавадарци е подигната 

постапка за амортизација на чекот број 075828, из-
даден од Комуналната банка Кавадарци, на сума од 
60.000 динари на име Петроза Со -?ија, службеничка 
во СОК при Народната банка во Кавадарци. 

Се поканува секој еден кој има интерес чекот 
да не се поништи или кој го притежава чекот по 
било кој основ, да јави на овој суд и да стави при-
говор против поништувањето му во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ." 

Во противно, по истекот на горниот рок, чекот 
ќе се смета за поништен. 

Од Општинскиот суд во Кавадарци, Р. бр. 
1704/65. (252) 

Пред Општинскиот суд во Кавадарци покрената 
е постапка за амортизација на чековите број 909687 
и 909688, издадени од Комуналната банка Неготино 
и тоа за секој чек во вредност од 50.000 динари 
на име Петров Благоја, работник при Земјоделската 
задруга „Пекарев" од Неготино. 

Се поканува секој еден кој има интерес чеко-
вите да не се поништат или кој ги притежава че-
ковите по било кој основ, да јгви на овој суд и 
стави приговор против поништувањето им во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на СРМ". 
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Во противно, по истекот на горниот рок, чеко-
вите ќе се сметаат за поништени. 

Од Општинскиот суд во Кавадарци, Р. бр. 
1750/65. (251) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 
Општинскиот суд во Кочани со ова го повикува 

Тодор Ангелов Крстев од с. Оризари, кој наводно 
нестанал при крајот на 1944 година од Штип, во 
рок од три месеци од денот на објавувањето на ог-
ласот во „Службен весник на СРМ" да се јави на 
овој суд. 

Исто така се повикуваат и сите други лица кои 
било што знаат за нестанатото лице или за него-
виот живот да јават на овој суд во рок од три ме-
сеци по објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ " 

По истекот на овој рок нестанатото лице ќе биде 
огласено за умрено. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Кочани, Р. бр. 315/65. 
(253) 

ОПШТИНСКИОТ суд во Кочани со ова го повикува 
Сребрен Атанасов Николов од село Пресека, кој на-
водно нестанал 1945 година од Штип, во рок од три 
месеци од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРИ" да се јави во овој суд. 

Исто така се повикуваат и сите други лица кои 
било што знаат за нестанатото лице или за него-
виот живот да јават на овој суд во рок од три ме-
сеци по објавувањето во .,Службен весник на СРИ". 

По истекот на овој рок нестанатото лице ќе биде 
огласено за умрено. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Кочани, Р. бр. 308/65. 
(254) 

ОПШТИНСКИОТ суд во Кочани со ова го повикува 
Пешо Богатинов од село Теранци, кој наводно не-
ста на л 1948 година од село Теранци, во рок од три 
месени од денот на об!авувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ" да се јави во овој суд. 

Исто така се повикуваат и сите други лица кои 
било што знаат за нестанатото лице или за него-
виот живот да јават во овој суд во рок од три ме-
сеци по објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

По истекот на овој рок нестанатото лице ќе се 
огласи за умрено. 

Од Општинскиот суд во Кочани, Р. бр. 1142/64. 
(255) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 83, стра-
на 542, книга I, е запишан под назив: Историски 
музеј — Куманово. Предмет на работењето на Му-
зејот е: систематски да ги собира, средува, струч-
но обработува и проучува, објавува, одржува и 
излага музејските материјали; да придонесува за 
културното издигање на народот, запознавајќи го со 
документи и предмети за културниот, економскиот 
и општествено политичкиот развиток, техничкиот и 
природните законитости; да врши образовно воспит-
но влијание врз општото културно и идејно издига-
ње на младината и возрасните; да организира по-
стојана галерија на уметнички слики; да организира 
повремени изложби на уметнички слики; преку 
изложбите од постојан и привремен карактер да 
придонесува за културното издигање на средината 
во која делува; да врши други работи што ќе му 
се стават во задача со посебни прописи. 

Музејот е основан од Собранието на општината 
Куманово со решението број 24471/1 од 21. XI. 1964 
година. 

Историскиот музеј ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Верољуб Станковиќ, в. д. директор, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
46/65. (1445) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 92, стра-
на 588, книга I, е запишана под назив: Самостојна 
библиотека „Тане Георгиевски" — Куманово. Пред-
мет на работењето на библиотеката е: 

а) популаризирање на книгата и другиот библи-
отечен материјал, обезбедува услови тие да станат 
што подостапни на корисниците, се грижи за сре-
дување, популаризирање и обновување на библио-
течниот фонд, се грижи за стручното усовршување 
на библиотекарскиот кадар; 

б) популаризирањето на книгите и другиот биб-
лиотечен материјал, библиотеката го остварува со 
организирање на изложби на книги и друг библио-
течен материјал, литературни читања, пригодни пре-
давања за користење на филмови и др,; 

в) Самостојната библиотека стручна го обрабо-
тува, попишува и средува библиотечниот фонд, спо-
ред одредбите од своите правила и Законот за би-
блиотеките. 

Библиотеката е основана од Народниот одбор на 
општината Куманово со решение број 20828/1 од 28. 
XI. 1962 година. 

Библиотеката ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат Стојчевска Иванова Лепосава, ди-
ректор, и Телева Веселинка, библиотечен манипу-
лант. 

Самостојната библиотека „Тане Георгиевски" — 
Куманово е конституисана на 24. IX. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
98/65. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 90, страна 580, книга I, е запишано под 
назив: Централно училиште „Кочо Рацин" — Кра-
тово. Предмет на работењето на училиштето е: нас-
тавно-воспитна дејност. Училиште од Ш степен. 

Училиштето е основано од Собранието на оп-
штината Кратово, со решение број 4737 од 20. IX. 
1963 година. 

Училиштето ќе го потпишуваат; задолжуваат и 
раздолжуваат Китанов Тодосов Иван, в. д. дирек-
тор, и Стојанов Коцев Давид, секретар, во грани-
ците на овластувањето. 

Централното училиште „Кочо Рацин" — Крато-
во е конституисано на 6. X. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
65/65. (1447) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 89, стра-
на 576, книга I, е запишан под назив: Фискултурен 
центар „Кале" — Скопје. Предмет на работењето на 
центарот е: изградба, одржување и давање на ко-
ристење фискултурни објекти. 

Центарот е основан од Народниот одбор на оп-
штината Кале — Скопје, со решение број 373 од 8. 
УП. 1960 година. 

Фискултурниот центар ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува Сотировски Борис Никола, ди-
ректор, во границите на овластувањето. 

Фискултурниот центар „Кале" — Скопје е кон-
ституисан на ден 24. IX. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
94/65 (1448) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 82, стра-
на 338, е запишан под назив: Театар за шиптарска 
и турска народност — Скопје. Предмет на работе-
њето на театарот е: прикажување на претстави од 
домашни и странски автори за возрасни и деца. 
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Театарот е основан од Народниот одбор на град 
Скопје, со решение број 4597 од 30. VI. 1952 година. 

Театарот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Стефановски Тихомир, в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Театарот за шиптарска и турска народност — 
Скопје е конституисан на 14. X. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
87/65. (1449) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 78, страна 
322, кнргга I, е запишано под назив: Основно учи-
лиште „Вук Караџиќ" — Куманово. Предмет на ра-
ботењето на училиштето е: да им дава на учениците 
социјалистичко воспитување и современо општо об-
разование, да го помага сестраниот развој на уче-
ниците, да ги развива работните навики, да ги усо-
вршува и поттикнува нивните лични способности и 
предиспозиции и да им помага во изборот на по-
зивом 

Основното училиште е основано од Собранието 
на општината Куманово со потврда број 29370/1 од 
17. XI. 1965 година. 

Основното училиште ќе го потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат Аврамовска Едита, дирек-
тор, и Гулинска Дивна, секретар, во границите на 
овластувањето. 

Основното училиште „Вук Караџиќ" — Кума-
ново е конституисано на 3. XI. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
77/65. (1467) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 73, стра-
на 302, книга I, е запишан под назив: Центар за 
економика и домаќинство „Магдалена Антева" — 
Куманово. Предмет на работењето на центарот е: 
да работи на унапредувањето на домакинството, ор-
ганизира курсеви и семинари, организира и презе-
ма мерки за стручно усовршување на наставниог 
кадар по домаќинство, дава упатства за стручната 
работа по предметот „Домаќинство во основните 
училишта". 

Центарот е основан од Народниот одбор на оп-
штината Куманово, со решение број 20873/1 од 26. 
X. 1960 година. 

Центарот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат Стојка Михајловска, директор, и Војо 
Димитровски, службеник, во границите на овлас-
тувањето. 

Центарот за економика и домаќинство „Магда-
лена Антева" — Куманово е конституисан на ден 
23. X. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
71/65. (1468) 

Страцин, Кумановска околија, Предмет на работе-
њето на училиштето е: наставно-воспигна дејност. 
Училиште од Ш степен. 

Училиштето е основано од Собранието на оп-
штината Кратово, со решение број 4737 од 2С- IX-
1963 година. 

Училиштето ќе го потпишува, задолжува и 
должува Крстевски Добре, в. д. директор, во грани-
ците на овластувањето. 

Основното централно училиште „Христијан Кар-
пош", е. Страцин, Кумановско, е конституисано на 
ден 29-Х-1964 година. 

Од "Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
81/65. (1470) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 81, страна 
334, книга I, е запишано под назив: Основно учи-
лиште „Кочо Рацин" — Куманово. Предмет на ра-
ботењето на училиштето е: да им дава на учени-
ците социјалистичко воспитување и современо оп-
што образование, да го помага сестраниот развој 
на учениците, да го развива работните навики, да 
ги усовршува и поттикнува нивните лични способ-
ности и предиспозиции и да им помага во изборот 
на позивот. 

Основното училиште е основано од Собранието 
на општината Куманово, со потврда број 29385 од 
17-Х1-1965 година. 

Основното училиште ќе го потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуеаат Пачков Јорданов Трајко, 
директор, и Дивна Кумурџиска, секретар, во грани-
ците на овластувањето. 

Основното училиште „Кочо Рацин" — Кума-
ново е крнституисано на ден 18-ХП-1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
79/65. : (1471) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 78, стра-
на 326, книга I, е запишана под назив: Детска гра-
динка „Ангел Шајче" — Куманово. Предмет на ра-
ботењето на градинката е: да обезбеди сместување, 
исхрана и воспитување на деца од 3 до 8 години. 

Детската градинка е основана од Народниот од-
бор на општината Куманово, со решение број 
11206/1 од 30. VI. 1958 година. 

Детската градинка ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат Добрила Атанасова, дирек-
тор, и Добрила Петар Димитриевска, секретар, во 
границите на овластувањето. 

Детската градинка „Ангел Шајче" — Куманово 
е конституирана на 30. X. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
78/65. (1469) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 77, стра-
на 318, книга I, е запишано под назив: Гимназија 
„Гоце Делчев" — Куманово. Предмет на работе-
њето на гимназијата е: културно просветна дејност, 
оспособување на ученици за понатамошно школува-
ње на сите високи и виши школи, ги обавува сите 
административно-финансиски работи на установата. 

Гимназијата е основана од Народниот одбор на 
Кумановска околија, со решение број 11310 од 3-Х-
1965 година. 

Гимназијата ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат Риловиќ Мари а, директор, и Стој ли 
Цветанов, режисер, во границите на овластувањето. 

Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово е кон-
ституисана на ден 29-Х-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
67/65. (1472) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 80, стра-
на 330, книга I, е запишано под назчв: Основно 
централно училиште „Христијан Карпош" — село 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 71, стра-
на 294, книга I, е запишано под назив: Основно 
централно училиште „Митко Пенџуклиски" — е. 
Кнежево. Предмет на работењето на училиштето е: 
наставно воспитна дејност. Училиште од Ш степен. 

Основното училиште е основано од Собранието 
на општината Кратово, со решение број 4737 од 20-
1Х-1963 година. 

Основното централно училиште ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува Миташев ски К. Ита-
телемон, в. д. директор, во границите на овласту-
вањето. 

Основното централно училиште „Митко Пен-
цуклиски" — е. Кнежево е конституисано на ден 
19-Ш-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 62/65. (1473) 
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РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 181, страна 475, е запишана под фирма: 
Лозаро-винарско претпријатие „Винојуг" од Гевге-
лија — Продавница број 1 во Гевгелија, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 135. Предмет на работењето на про-
давницата е: промет со алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Лозаро-винарското претпријатие „Винојуг" — 
Гевгелија, а согласно со решението на Собранието 
на општината Гевгелија број 03-4641/1 од 10-Х1-1964 
година. 

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

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 84/65. (138) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 187, страна 495, книга I, е запишан под 
фирма: Претпријатие за далеководи и трафостани-
ци од Скопје — Проектански погон во Скопје. Пред-
мет на работењето на погонот е: проектирање на да-
леководи и трафостаници. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Претпријатието на далеководи и трафостаници — 
Скопје, со решението на Собранието на општината 
Кале — Скопје број 04-14143 од 4-ХП-1934 година. 

Раководител на погонот е инж. Стефан Попов. 
Проектанскиот погон ќе го потпишува, задол-

жува и раздолжува матичното претпријатие, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 75/63. (411) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 789, страна 627, книга Ш, е запишан под 
фирма: Претпријатие за дистрибуција на електрич-
на енергија на територијата на СРМ „Електро Ма-
кедонија" од Скопје — Погон проектантско биро — 
Скопје. Предмет на работењето на погонот е: изра-
ботка на инвестициони програми, идејни и главни 
проекти за сите видови електро енергетски построј-
ќи (воздушни и кабловски водови за висок и ни-
зок напон, електрични постројќи и електрични мре-
|жи и инсталации) за потребите на претпријатието и 
трети лица. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Претпријатието „Електро Македонија" — Скопје, а 
согласно со решението на Собранието на општината 
Идадија — Скопје број 17854 од 2-Х-1964 година. 

Погонот ќе го потпишуваат инж. Хаџи Петру-
шев Петар, директор, и Борис Штаклев, шеф на 
сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 658/64. (416) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-11-1965 година, рег. број 16/64, книга П, е запи-
шана под фигма: Продавница во Охрид на Тргов-
ското претпријатие „Обука" од Београд. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на чевли. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо „Обуќа" од Београд, а согласно 
со одобрението на Општинското собрание Охрид бр. 
04-10478/1 од 28-Х-1964 година. 

Раководител на продавницата е Коста Јанковић 
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 445/64. (625) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-Ш-1965 година, рег. број 8/55, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница број 12 во Прилеп 
н̂а Трговското претпријатие „Текстил" од Прилеп. 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на метражна стока од памучна ткаенина и сите 
видови на платна, свили, порхет, мзлтони, цицеви, 
машки и женски штофови, машка и женска кон-
фекција, машка и женска галантерија, ситна га-
лантерија и кинка лери ја, бижутерија и предмети од 
кожни из де ли ја, поливинилски производи и деко-
ративни предмети. 

Продавницата е основана од Трговското претпри-
јатие „Текстил" од Прилеп, а согласно со одобрение-
то на Општинското собрание Прилеп број 04-7265 од 
7-Х1-1961 година и 1-Ш-1965 година. 

Раководител на продавницата е Павловски Пе-
цо, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 47/65. (626) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
24-V-1965 година, страна 335, реден број 11, е запи-
шана под фирма: Продавница со седиште во Стру-
мица, ул. „Маршал Тито" бр. 28. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е. промет на мало со тек-
стил и конфекција. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо за промет со индустриски стоки 
„Задругар" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Славчо Иванов 
Палифров, кој не е овластен да ја потпишува, а 
истата ќе ја потпишува и претставува директорот 
нг претпријатието Коста Палифров. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на управниот одбор на претпријатието бр. 
01-700 од 1-П-1965 година и решението на Одделе-
нието на стопанство на Собранието на општината 
Струмица број 03-5470/1 од 13-1У-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи 
бр. 64/65. (702) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 894, страна 171, книга IV, е запишано под 
фирма: Семенски комбинат „С^менррна" од Љубља-
на — Претставништво во Скопје, кеј „Димитар Вла-
хов" бр. 9. Предмет на работењето на претстав-
ништвото е: склучување на договори за купување 
и продавање на стоки во име и за сметка на Семен-
скиот комбинат „Семенарна" — Љубљана, а кои се 
предмет на работењето на основачот и тоа: обрабо-
тување, размножување, одржување на врски, пре-
работка и припрема и промет со сите семенски сто-
ки, градинарство и цветни расадници, украсни гр-
мушки, печурки во пресна и сува состојба, склади-
рање, чистење, доработка, сортирање, запрашување 
и пикирање на сите семенски стоки и дп. 

Претставништвото е основано од Семенскиот 
комбинат „Семенарна" — Љубљана, а согласно со 
решението на Собранието на оптптината Кале — 
Скоп1е број 04-14837 од 23-ХП-1964 година. 

Раководител на претставништвото е* инженер 
Спасе Хаци Мицев. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 147/65. (662) 

Окружниот стопански суд во Скопје обавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 276, страна 1093, книга I, е запишана под 
фирма: Оптичка индустрија ..Геталдус" од Загреб 
— Оптичка продавница во Куманово. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба н^ мало: 
очила, рамки за очила, оптички инструменти, оа-
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тички фотографски апарати, разни инструменти 
и призори, а како дополнување на асорти-
манот и слични производи од други производни ор-
ганизации. Споредна дејност: вршење оптички и 
прецизномеханичарски услуги за оптички апарати 
и инструменти. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Оптичката индустрија „Геталдус" — Загреб, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Куманово број 04-8421/1 од 12-1У-1965 година. 

Оптичката продавница ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува Домазетовски Георгија, ра-
ководител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 286/65. (716) 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 40/65. (721) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 212, страна 661, е запишана под фирма: 
Претпријатие во изградба за производство на умет-
ни брусеви и абразивни материјали „Иднина" од 
Кратово — Сервисна работилница во Кра~о^о. Пред-
мет на работењето на работилницата е: вршење ус-
луги на основачот, изработка на поедини машини, 
алати и одржување на машинскиот и возниот парк 
на основачот. Исто така работилницата ќе врши и 
услуги на други лица со надокнада. 

Работилницата е основана од Претпријатието во 
изградба за производство на уметни брусеви и абра-
зивни материјали „Иднина" од Кратово а согласно 
со одлуката на управниот одбор на претпријатието 
број 1099 од 19-У-1965 година. 

Раководител на работилницата е Пиралиќ Пр-
ван. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 327/65. (718) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број ЗОО, страна 1231, книга I, е запишана под 
фирма: Трговска работна организација за промет 
со индустриски стоки и нафтени деривати на го-
лемо и мало „Тесла — Петрол"" од Тетово — Про-
давница број 13 — Скопје (ул. „Партизанска", на-
селба „Влае"). Подмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на мало на стоки што се дел од 
предметот на работењето на претпријатието. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Тесла-петрол"" — Те-
тово, а согласно со решението на Собранието на оп-
штината Идадија — Скопје број 04-1296 од 27-Ш-
1965 година. 

Раководител на продавницата е Атанасовски 
Петар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 353/65. (720) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 898, страна 203, книга IV е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на големо извоз-
увоз ..Ковинотехна" од Цеље — Претставништво во 
Скопје улица „256". Предмет на работењето на прет-
ставништвото е: склучување на договори во име и 
за сметка на претпријатието, а во рамките на одо-
брената дејност. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на ТРГОВСКОТО претпријатие на големо извоз-
увоз „Ковинотехна" — Цеље, а согласно со реше-
нието на Собранието на општината Ид ади ја — 
Скопје број 04-21197 од 18-Х1-1964 година. 

Раководител на претставништвото е Михајловиќ 
Јовица. „. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 797, страна 695, книга Ш, е запишан под 
фирма: Железничко транспортно претпријатие од 
Скопје — Погон за студии, проектирање и извршу-
вање на инвестициите во Скопје (со самостојна 
претсметка). Предмет на работењето на погонот е: 
врши студии и проектирање и извршување на ин-
вестициите по однос на основните капацитети за 
претпријатието. Слободните капацитети погонот мо-
же да ги користи и за вршење услуги на други. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на Же-
лезничкото транспортно претпријатие — Скопје, со 
одлука број 1004 од 17-У-1965 година. 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Тозија Никола, директор на погонот, дипло-
миран сообраќаен инженер, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 351/65. (722) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 10, страна 31, е запишана под фирма: 
Инвалидско занаетчиско производно претпрлјатие 
„Биљана" од Скопје — Продавница во Скопје (Авто-
команда — Воена кантина). Предмет на работење-
то на продавницата е: продажба на сопствени про-
изводи и продажба на производи од други прет-
пријатија, како надополнување на асортиманот на 
стоката. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Инвалидското занаетчиско производно прет-
пријатие „Биљана" — Скопје, со одлука од одржа-
ниот состанок на 7. ХП. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Лазевски 
Атанас. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 348/65. (724) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните., 
рег. број 838, страна 1029, книга Ш, е запишана под 
фирма: Претпријатие за уметничка изработка на 
накити од племенити метали „Рубин" од Скопје — 
Продавница број 1 во Скопје, улица „М. Тито" број 
40. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на сите видови накити и украсни пред-
мети од злато и други племенити и неплеменити 
метали (прстени, менѓуши, огрлици, мз дал: они, 
брошеви, табакери и др.) од стакло, порцулан и др. 
неметали, златни часовници, како и разни суве-
нири. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието „Рубин" — Скопје, а соглас-
но со решението на Собранието на општината Ки-
села Вода — Скопје број 02-17715/64 од 1. Ш. 193Ѕ 
година. 

Раководител на продавницата е Трифуновски 
Горѓи. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 369/65. (779) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. V. 1965 година, рег. број 32/60, книга I, е запи-
шан под фирма: Погон — пилана во Битола на 
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Шумско индустриското претпријатие „Кајмакча-
лан" од Битола. Предмет на работењето на погонот 
е: режење на трупци од четинари и лис јари и про-
изводство на разновиден режен градежен матери-
јал за потребите на Шумското индустриско прет-
пријатие „Кајмакчалан" од Битола и за пазарот. 

Погонот е основан од Шумското индустриско 
претпријатие „Кајмакчалан" од Битола, а согласно 
со одлуката на работничкиот совет број 406 од 
16. IV. 1965 година. 

Погонот ќе го потпишупаат, инж. Спасе Сто-
јановски, раководител, и Драга К. Кожумлнозска. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 104/75. (792) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. IV. 1965 година, рег. број 8/65, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница број 16 во Битола на 
Тргпвското претпријатие „Технометал" — Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мало на железарска галантерија, елек-
трични материјали, радиоапарати, телевизори, 
транзистори и садови за домаќинствата. 

Продавницата е основана од „Технометал Ма-
кедонија" од Скопје, а согласно со одобрението на 
Собранието на општината Битола број 03-6329 од 
10. IV. 1965 година. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Крсте Милевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 94/65. (793) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. IV. 1965 година, рег. број 76/65, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница на мебел — намеш-
тај од Дебар на Шумоко-индуст^иски^т комбинат 
„Јелак" од Тетово. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на разен м^бед. 

Продавницата е оставана од Шумско индустри-
скиот комбинат „Једак" од Тетово, а сот\дасно со 
одобрението на Општинското собрание Дебар број 
03-4346/1 од 28. XI. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Сулејман Ку-
ка, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 76/65.' (794) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. IV. 1965 година, рег. број 3/65, книга П, е запи-
шана под фирма: Деловна единица „Комисион" во 
Охрид. Предмет на работењето на деловната еди-
ница е: комисион. 

Деловната единица е основана од Сојузот на 
слепи на СРМ — Околиски од*ор — Охрид, а со-
гласно со одобрението на Општинското собрание 
Охрид број 04-11018/1 од 28. X. 19Ѕ4 година. 

Раководител на деловната единица е Стефа-
новски Глигур, а ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува Сојузот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бјр. 88/65. (795) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија за назначување на ди-

ректор на Претпријатието за промет со отпадоци 
и стари употребливи предмети на големо и мало 
„ОТПАД" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за назначување директор на работната организа-
ција 

15 јануари 1966 

Услови: 
а) Висока или виша стручна спрема, стекната 

во школа и во службата, 
б) 10 години практика на раководно работно 

место во стопанска организација, 
в) Првенство имаат кандидати кои работеле во 

стопанската гранка „-отпадоци", 
г) Кандидатот да исполнува и останати услови 

предвидени во став 2 член 19 од Основниот закон 
за работни односи и член 55 од Основниот закон 
на претпријатијата. 

Личен доход според правилникот за расподелба, 
на личните доходи на претпријатието. 

Пријави по овој конкурс да се достават на ад-
реса: 

„ОТПАД" СКОПЈЕ, ПОШТЕНСКИ ФАХ 16 за 
конкурсната комисија за назначување директор на 
работната организација. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „НОВА МАКЕДОНИЈА". (33) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ВЕТЕРИНАР-
НИОТ ИНСТИТУТ НА СРМ — СКОПЈЕ 

распишува 

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

—- ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ 
Услови: Ветеринарен факултет ЕО звање научен 

советник, виши научен соработник и научен 
собработник, со над 8 год. работен стаж во 
струката и најмалку 3 години работа на ра-
ководни работни места. 
Плата според Правилникот за личен доход на 

Институтот. 
Молбите со. потребни документи, биографија и 

стручно-научни трудови се доставуваат до конкурс-
ната комисија на Институтот. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. (34) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ СЕРВИСОТ ЗА 
ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ „КАРАОРМАН" — 

СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за именување директор на работната организација 

У с л о в и : 
1. Високо или више образование со 5 години 

практика на раководно работно место во об-
ласта на прометот^ 
Средно образование со 10 години практика 
на раководно работно место во областа на 
прометот. 

2. Кандидатот да ги исполнува условите пред-
видени со член 55 од Основниот закон за 
претпри ј ати ј ата. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 
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Кандидатот е должен кон пријавата да ги 
приложи сите докази дека ги исполнува 
пропишаните услови. 
Личен доход според Правилникот за рас-
пределба на личните доходи на претпри-
јатието. 

Конкурсот трае 15 дена од последниот ден на обја-
вувањето. 
Пријавите со потребна документација се доставу-
ваат преку секретаријатот на претпријатието, до 
конкурсната комисија. 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА СРМ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за именување директор — одговорен уредник 

У с л о в и : 
Покрај општите услови, предвидени со закон, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

— да имаат висока стручна спрема, со практи-
ка во органите на управата и најмалку 5 години 
во нсвинско-издавачка дејност на раководно ра-
ботно место; или 

— да имаат средна стручна спрема, со прак-
тика во органите на управата и најмалку 8 години 
во нсвинско-издавачка дејност на раководно ра-
ботно место. 

Молбите со биографија, диплома за завршено 
образование и потврда за движење во службата, се 
примаат во работната организација 15 дена од де-
нот на објавувањето на конкурсот во „Службен 
весник на СРМ". 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

— за еден наставник (во сите звања) по предме-
тот Историска грчка и латинска граматика; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот Историја на народлте на Југославија — нов 
век; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот Општа историја — нов взк; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот Современи југословенски литератури. 

Пријавите (со биографија, список на научни и 
стручни трудови, во колку има такви, со по еден 
примерок од истите и потребните такси, како и 
останатите документи), се поднесуваат во Секре-
таријатот на Факултетот. 

Рок за поднесување на пријавите е мзсец дена 
од денот на објавувањето во „Нова Македонија". 

(12) 

УЧИЛИШНИОТ СОВЕТ ПРИ ОСНОВНОТО УЧИ-
ЛИШТЕ ЗА ВОЗРАСНИ „КОЧО РАЦИН" — 

СКОПЈЕ 
р а о п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Еден наставник по руски јазик, 
2. Еден учител за одделенска настава 
УСЛОВИ: 
Под точка еден кандидатот да има завршено 

ПА или ФФ соодветна група, со над 5 години ра-
ботен стаж во струката. 

Под точка два кандидатот да има завршено 
учителска школа или ПА, со положен стручен 
испит и 10 години работно искуство во струката. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. (11) 

Врз основа на дадената согласност од Репуб-
личкиот секретаријат за народно здравје и соци-
јална политика на СРМ — Скопје, Управниот од-
бор на Заводот за трансфузија на крв на СРМ — 
Скопје, 

р а с п и ш у ® а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место лекар на спе-
цијализација по трансфузиологија 
Услови: 

Да има три години работен стаж, положено 
стручен испит, да познава еден од странските јазици 
и тоа: англиски, француски, германски или руски. 
По полагањето на специјалистичкиот испит лицето 
се става на располагање на овој Завод. 

Пријави со потребна документација се поднесу-
ваат до Управниот одбор на Заводот, во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на конкурсот. 

Личен доход според основите и мерилата утвр-
дени со правилникот за расподелба на л. д. на ра-
ботниците на Заводот. (13) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ПРЕТПРИЈА-
ТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ФИЛМОВИ 
„МАКЕДОНИЈА ФИЛМ" — СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место — Директор на 
работната организација 

Кандидатите покрај општите услови треба да 
исполнуваат и еден од следниве посебни услови: 
1. Висока или виша стручна спрема со 5 години 

пракса во кинематографијата од кои 2—3 години 
на раководно место. 

2. Следна стручна спрема со 8 години пракса во 
кинематографијата од кои 2—3 години на рако-
водно место. 
Да не е осудуван за кривични дела против на-

родот и државата, против народното стопанство и 
против службената должност. 

Да не му е со судска одлука забрането обаву-
вање на должност директор на претпријатие/"* 
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Кандидатите заедно со пријавата поднесуваат 
писмени докази дека ги исполнуват предвиденлтз 
услови и опширна биографија со податоцл за дви-
жењето во службата. 

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

Конкурсот трае 20 дена од денот на објавува-
њето ЕО весникот „Нова Македонија". 

Молбите се поднесуваат до секретаријатот на 
претпријатието, улица „Никола Вапцаров" бр. 7. 

(15) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ УСТАНОВАТА 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЦИН-

СКИ ЦЕНТАР — КУМАНОВО 

распишува 

К О Н К У Р С 
за упатување лекари на специјализација: 

1. по општа хирургија 2 
2. гинекологија и акушерство 1 
3. педијатрија 2 
4. интерни болести 1 
5. медицина на трудот 1 
6. хигиена 3 
7. неуропсихијатрија 1 
8. заразни болести 1 
9. епидемиологија 1 

10. радиологија 1 
11. физикална медицина и рехабилитација 1 
У с л о в и : 
Кандидатите од реден број 1 до 11 треба да 

имаат завршено медицински факултет и положен 
стручен испит и потврда за знаења на странски 
јазик. 

Плата според правилникот. 
Молби таксирани со 50 динари (50 пари) так-

сена марка се доставуваат до конкурсната коми-
сија при Медицинскиот центар — Куманово. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (16) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
НА ДИРЕКТОР ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР1 

— СТРУМИЦА 

распишува 

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

УСЛОВИ: а) Лекар специ ја листа со над 5 го-
дини специјалистички стаж и да бил на одговорни 
работни места во струката. 

б) Здравствен работник со висока стручна 
спрема, со над 10 (десет) години работен стаж, по-
ложен стручен испит и да е бил на одговорни ра-
ботни места во струката, од кои најмалку 5 години 
на раководно работно место. 

Личен доход според Правилникот за распон 
делба на личниот доход на Центарот. 

15 јануари 1966 

Рак за поднесувале на молби е 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот. 

Молби со потребните документи се поднесуваат 
до конкурсната комисија на Центарот. 

Кандидатите кои се во работен однос треба да 
достават и потврда од организацијата каде работат, 
дека ќе бидат ослободени од работа, доколку бидат 
примени на конкурсот. 

Покрај овие услови кандидатите треба да ги 
исполнуваат и останатите општи и посебни услови 
предвидени во Законот за работните односи. 

Учесниците на конкурсот имаат право на раз-
гледување на конкурсниот материјал. 

За резултатите на конкурсот, кандидатите ќе 
бидат писмено известени во рок од три дена по за-
вршувањето на конкурсот. (17) 

КОМИСИЈАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЛИЦИ-
ТАЦИЈА ФОРМИРАНА ПРИ ФАБРИКАТА ЗА 
ВОЛНЕН И ПАМУЧЕН ТРИКОТАЖ „СТРУЖАН-

КА" — СТРУГА 

распишува 
I ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

по пат на прибирање на понуди за изградба на 
станбена зграда во Струга 

Јавното наддавање ќе се одржи на ден 25-1-
1966 година во 10 часот во просториите на Фабри-
ката „Стружанка" — Струга. 

Понудите се примаат по пошта или со директно 
доставување во запечатен коферт до денот на одр-
жување на јавното наддавање. 

Отворањето на понудите ќе се изврши во при-
суство на понудувачот, во просториите на Фабри-
ката. 

Учесниците на конкурсот со понудата треба да 
достават: 

— доказ за регистрација на претпријатието, 
— потпишана изјава дека пристанува да ги из-

ведува работите според техничките-општите и по-
себните услови, 

— податоци за финансовата состојба според по-
следната периодична претсметка — завршна смет-
ка, 

— гарантно писмо од банката во износ од 1% 
од понудената претсметковна вредност, 

— полномошно на претставителен кој полно-
важно ќе го застапува понудувачот при отворање 
на понудите, 

— пресметковна вредност, 
— список на основните средства и стручни кад-

ри што ќе бидат ангажирани за изведување на 
овој објект. 

Почеток на работите на објектот е 1-Ш-1966 го-
дина, а неговото завршување 31-ХИ-1966 година. 

Заинтересираните можат да ги разгледат про-
ектите и условите за лицитацијата во просториите 
на Фабриката секој работен ден од 9—14 часот. (14) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Лошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник: Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-698 

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


