
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 25 ноември 1966 
С к о п ј е 

Број 34 Год. ХХП 

Претплатата за 1966 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0 24 
(24) дин. Жиро сметка бр. 401-1-698 

159, 
Врз основа па точка 3 од Одлуката на Изврш-

ниот одбор па Стопанската банка во Скопје за утвр-
дување висината на средствата и определување по-
блиските услови за давање кредити за комунални 
објекти, донесена на седницата одржана на 16. IV. 
1966 година, а во врска со Одлуката за определува-
ње банка на која & се пренесуваат средствата на 
Републичкиот фонд за станбена изградба („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 23/66), Стопанската банка 
во Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ СТОПАН-
СКАТА БАНКА ВО СКОПЈЕ КЕ ЛАВА КРЕДИТИ 

ЗА ИЗГРАДБА НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 

I — Стопанската банка. Скопје (во натамош-
ниот текст: Банка) од пренесените средства на уки-
натиот Републички фонд за станбена изградба ќе 
дава кредити за изградба на комунални објекти 
(водовод и канализација). 

П — Корисници на кредитот од претходната 
точка можат да бидат комунални работни органи-
зации и општествено политички заедници. 

III — Кредитите од точка I ќе се одобруваат 
под следниве услови: 

— рок за враќање до 15 години, 
— интересна стопа 1% годишно, и 
— учество 50% од претсметковната вредност на 

иивестици ј ата. 
Кредитите од претходниот став ќе се даваат за 

градежни работи и домашна опрема. 
IV — Корисникот на кредитот е должен да обез-

беди средства и за полагање 10% гарантен износ, 
како и 2,5% придонес за изградба на енергетски об-
јекти. 

V — Првенство при давање на кредитите ќе 
имаат инвеститорите: 

1) Кои обезбедуваат поголемо учество од про-
пишаното со конкурсот; 

2) Кои нудат пократок рок-за изградба на инв. 
објект; 

3) Пократок рок за враќање на кредитот. 
VI — Барањето за инвестиционен кредит треба 

да ги содржи сите потребни елементи за оценка на 
инвестиционото вложување, а посебно: ^ 

— целта за која се бара кредитот, 
— висина на кредитот, 

— износот на средствата со кои кредитобарачот 
учествува во трошоците на инвестицијата, 

— рокот за враќање на кредитот што ги нуди 
кредитобарачот, 

— рокот за почетокот и завршетокот на рабо-
тите, како и денот од коѓа започнува отплатува-
н-ето на кредитот. 

VП — Барањето за инвестиционен кредит се под-
несува на ЗП обрасци кои можат да се добијат во 
Стопанската банка во Скопје. 

Кон барањето за кредит кредитобарачот под-
несува: 

1) Упростена инвестициона програма составена 
според Законот за изградба на инвестициони објекти 
(».Службен весник на НРМ", бр. 9/63 и „Службен 
весник на СРМ", бр. 29/63 и 41/65); 

2) Доказ за обезбедување средства за плаќање 
на гарантниот износ, придонесот за изградба на 
енергетски објекти и учеството во трошоците на ин-
вестицијата. Доказот да биде заверен од страна на 
банката кај која се водат тие средства со тоа дека 
Банката е согласна да изврши блокирање на по-
стојните средства и на приливот на средствата во 
висина на потребните средства за учество и гарантен 
износ; 

3) Извод од записникот од одржаната седница 
на надлежниот орган на која е одлучено претприја -
тието односно општествено-пол жичката заедница 
да се задолжи; 

4) Завршна сметка (ако е инвеститорот стопан-
ска организација) за 1965 година (образец бр. ЗС—1 
до ЗС—8). 

VIII — Банката мрже да го услови одобрување-
то на кредитот со гаранција. 

IX — Барањето за инвестиционен кредит и ин-
вестиционата програма со сите прилози се поднесува 
во 2 (два) примероци на Стопанската банка, Скопје. 

X — Овој конкурс влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија." 

Бр. 06/265 
9 ноември 1966 год. 

Скопје . 
Генерален директор 

на Стопанската банка, 
Трајан Ивановски, е. р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Пред Окружниот суд во Скопје, заведен е спор 

по тужбата иа тужителот Михајловска Наталија од 
Кратово, против тужениот Крстевски Томислав, од 
село Бај ловце, Кумановско, а сега со непознато мес-
то на живеење, за развод на бракот, вредност на 
спорот 50 нови динари. 

Се повикува тужениот Томислав Крстевски, од 
село Бајловце, Кумановско, во рок од 30 дена да се 
јави лично во судот или да ја достави неговата се-
гашна точна адреса. 

Доколку во одредениот рок не се јави, ќе му се 
постави привремен старател, во смисла на член 77 и 
78 од ЗИП, кој ќе го застапува во предметниот спор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, П. бр. 
789/66. (70) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот, стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број .4, страна 27, книга I е запишано след-
ното: Лигнитовиот рудник „Осломеј" — Кичево со 
решението број 02-3864/1 од 19. VIII. 1966 година на 
Собранието на општината Кичево е ставен под ре-
довна ликвидација. 

Постапката за редовна ликвидација ќе ја спро-
веде Општинската ликвидациона комисија. 

За ликвидатор на Лигнитовиот рудник „ Осл оме ј" 
— Кичево е назначен, со решението број 1 од 1. IX. 
1966 година Чиплакоски Киро, кој рудникот под ре-
довна ликвидација ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето, смета-
но од 13! IX. 1966 година. 

На принудниот управник му престанува правото 
за потпишување како таков, а во иднина ќе пот-
пишува како ликвидатор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
612/66. (1481) 

Окружниот стопански суд во. Битола објавува 
дека со решението на судов Ј1. бр. 8/64 од 21. Ш. 
1966 година е заклучена постапката за присилна 
ликвидација над Земјоделската задруга „Трајан 
Ацев" — село Радобор и истата престана да постои 
како правно лице. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Л. бр. 
8/64. * (1433) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите, рег. број 500, стра-
на 37, книга Ш, е запишан под фирма: Архитектон-
ско-градежен факултет — Скопје, улица „Раде Кон-
чар" број 16. Предмет на работењето на факултетот 
е: има за задача да подготвува висококвалифику-
вани стручњаци — инженери од архитектонска и 
градежна струка и да организира и изведува науч-
на работа. 

Факултетот е основан од Собранието на СРМ — 
Скопје, со Указ бр. 143 .од 15. VII. 1965 година за 
прогласување на Законот за основање на Архитект 
тонско-градежен, Електро-машински и Технолошко-
металуршки факултет во Скопје („Службен весник 
на СРМ" број 27/65). 

Факултетот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат професор Платон Димиќ, декан, и 
Славјанка Бојаџиева, сметководител, во границите 
на овластувањето. 

Архитектонско-градежниот факултет во Скопје 
е конституиран на ден 4. XI. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
298/66. . (1444) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 340, 
страна 395, книга П е запишано следното: Покрај 
досегашниот потписник на Сообраќајниот училишен 
центар „Македонија транспорт" — Скопје, директо-
рот Јовчевски Коста Бранко, установата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето и новоназначениот потписник Зла-
танов Миле, службеник, сметано од 1. Ш. 1966 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
123/66. (602) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 16. VI. 1966 
година под рег. број 49/66, е запишано следното: 
Му престанува овластувањето за потпишување на 
лицето Кузманоски Димитрија, досегашен потпис-
ник на Ветеринарната станица во Дебар. 

Се овластува лицето Пачуку Решат, в.д. управ-
ник, да ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 
96/66. (1260) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 498, 
страна 29, книга Ш е запишано следното: На до-
сегашните потписници на Пазаришната управа во 
Кичево и тоа: Асан Гулагоски, директор, и Јонче 
Николоски, книговодител, им престанува правото за 
потпишување. 

За нови потписници на управата се назначени 
следните лица: Пејоски Благоја, в.д. директор, и 
Стојан Танески, благајник, сметано од 17, X. 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
320/66. (1443) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И 
ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 615, страна 537, книга П е запишано 
следното: Фирмата на Сервисот во Скопје на улица 
„Железничка" на „Радио-индустрија" — Загреб во 
иднина се менува и ќе гласи: „РИЗ" — електро-
ника, телекомуникација и аутомација — Загреб — 
Сервис во Скопје, улица „Христо Ботев" број 34. 

Исто така седиштето на гореспоменатиот сер-
вис се преместува од улица „Железничка" во Скоп-
је на улица „Христо Ботев" број 34, .согласно со ре-
шението на Собранието на општината Кисела Вода 
— Скопје број 06-17617/1 од 24. ХП. 1964 година. 

Раководител на Сервисот во Скопје е Матевски 
Владимир, регистриран со решението Фи. број 
157/60 од 14. Ш. 1960 година 

Потписници на сервисот се: Крешо Пишкулиќ, 
генерален директор, Миљенковиќ Симо, директор 
на Сервисно малопродажната служба, и Матевски 
Владимир, раководител на сервисот, сметано од 24. 
VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
421/6& (1119) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 940, страна 499, книга IV е запишана под 
фирма: Монтажно-водоинсталатерска задруга „Ма-
кедонија" — Скопје, улица „Гоце Делчев" број 20. 
Предмет на работењето на задругата е: монтирање 
на внатрешен и надворешен водовод и канализа-
ција , монтирање на пумпи и инсталации за навод-
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нување, како и монтажа на плински инсталации 
и гасни построј ќи. 

Задругата е основана од основачите: Анчевски 
Слободан, Ангеловски Нако Радован, Георгиевски 
ЈВорис, Крстевски Иван, Јовановски Стојан, Пет-
ровски Владимир, Лазаревски Илиев Стеван, Се-
имани Сулејман Ќемаил, Стојанов С. Душан и Пет-
ров Н. Борис на основачкото собрание од 28. Ш. 
1966 година.. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Петровски Владимир, в.д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Членови на привремениот управен одбор се: Сто 
јанов Душан, претседател на управниот одбор. Крс-
тевски Иван, Лазаревски Стеван, Селимани Џемаил 
и Анчевски Слободан. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
224/66. , (647) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 18. V. 1966 година, рег. број 16/66, книга I, е 
запишан под фирма: Погон во Битола на Прет-
пријатието за јавни патишта „Македонија пат" — 
Скопје. Предмет на работењето на погонот е: 

а) Основна дејност: врши искористување, одр-
жување, реконструкција и изградба на јавните па-
тишта, се грижи за изградбата на објектите што 
се сврзани за употребата и за унапредувањето на ус-
ловите на сообраќајот на јавните патишта; 

б) Споредна дејност: вршење на лесни оправки 
и снабдување на возилата со плинско масло и бен-
зин, вршење на угостителски услуги, експлоатација 
на камен, чакал и песок и нивната понатамошна 
обработка и земјоделско искористување на патното 
земјиште; 

в) Друга дејност: погонот во работите од основ-, 
ната и споредната дејност може да врши услуги 
на стопански и други организации. 

Погонот има право да склучува самостојно до-
говори од делокругот на својата работа во име и за 
сметка на претпријатието. 

Погонот има право непосредно да ги утврдува 
обврските спрема општествената заедница (само-
стојна пресметка) и да има своја жиро сметка, како 
и други права утврдени со договорот за спојување 
на Претпријатието за јавни патишта од I и II ред 
— Битола. 

Погонот е основан од Привремениот совет на 
Претпријатието за јавни патишта „Македонија пат" 
— Скопје, со одлука број 01-34/1 од 11. IV. 1966 го-
дина. 

Погонот ќе го потпишува Илија Стефановски, 
директор, и Петар Поповски, шеф на сметковод-
ството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
196/66. (887) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 25. V. 1966 година, рег. број 198/55, книга I, е 
запишан под фирма: Погон земјоделие во село Ли-
солај на Лозаро-винарскиот комбинат „Лозар" од 
Битола. Предмет на работењето на погонот е: 

— земјоделско производство; 
— организирање на земјоделско производство на 

земја од индивидуалните производители преку соз-
давање на разни видови кооперативни односи; 

— вршење откуп на тутун, преработки и реали-
зација на истиот; 

— вршење услуги на земјоделски производите-
ли со земјоделски машини, алати, справи како и 
вршење на разни други услуги во врска со земјо-
делското производство; 

— договарање вишоци од земјоделско произ-
водство, превземање и нивно пласирање; 

— снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукицонен материјал (семе и веш-
тачко ѓубре и др.). 

Погонот е основан од Лозаро-винарскиот комби-
нат „Лозар" од Битола со одлука од работничкиот 
совет број 757 од 10. V. 1966 година. 

Погонот ќе го потпишува лицето што го пот-
пишува комбинатот. 

Раководител на погонот е Најдовски Панде. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бп. 

264/66. (890) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 16. V. 1966 година, рег. број 185/66, книга I, е 
запишан под фирма: Погон за транспорт и тран-
спортни услуги во Битола на Фабриката за бонбо-
ни, чоколади и кекси „Прогрес" од Битола. Пред-
мет на работењето на погонот е: вршење транспорт 
и транспортни услуги за свои потреби и потребите 
на трети лица. 

Погонот е основан од Фабриката „Прогрес" од 
Битола, со одлука од работничкиот совет број 
01-2857/3 од 16. V. 1966 година и решението од Оп-
штинското собрание во Битола број 03-6752/1 од 29. 
Ш. 1966 година. 

Раководител на погонот е Гурчиновски Томислав, 
а ќе го потпишува лицето што е овластено да ја 
потпишува фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бо. 
236/66. (892) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. V. 1966 година, рег. број 18/66, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола на „Стан-
дард конфекција" — Загреб. Предмет на работе-
њето на продавницата е: 

а) продажба на сите видови производи горна и 
долна машка, женска и детска облека, производи 
на здружените претпријатија; 

б) продажба на трикотажа и останати предмети 
врзани со облекувањето како допунски асортиман. 

Продавницата е основан од „Напријед" — Заг-
реб со одлука од работничкиот совет од 15. Ш. 1968 
година и одлука од управниот одбор на „ Станадард 
конфекција" — Загреб, да се продавницата припои 
кон „Стандард конфекција" — Загреб. 

Продавницата ќе ја потпишува Крстевски Вас-
ко, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 215/66. (895) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. V. 1966 година, рег. број 19/66, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола, улица 
„27 март" број 10, на „Стандард конфекција" — Заг-
реб. Предмет на работењето на продавницата е: 

а) продажба на горна и долна машка, женска и 
детска облека произведени од здружените прет-
пријатија; -

б) продажба на трикотажа и останати предмети 
врзани со облекувањето, како дополнение на асор-
тиманот. 

Продавницата е основана од „Напријед" — Заг-
реб со одлука од работничкиот совет од 15. Ш. 1966 
година и одлука од управниот одбор на „Стандард 
конфекција" Загреб, да се продавницата припои кон 
„Стандард конфекција" — Загреб. 

Продавницата ќе ја потпишува Ѓорѓиевски Жив-
ко, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
216/66. (896) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. V. 1966 година, рег. број 14/66, книга П, е за-
пишана под фирма: Продавница број 13 во Кичево 
на Работната организација за стаклорезачки услуги 
„Јавор" од Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е: прода леба на стаклена галантерија, 
рамки, слики урамени, како и да врши услуги на 
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населението од стаклорезачкиот, стаклобраварскиот 
и стаклошлифувачкиот занает. 

Продавницата е основана од Работната органи-
зација „Јавор" од Скопје, со одлука од работнич-
киот совет број 3360/8 од 18. ХП. 3965 година и одоб-
рението од Општинското собрание во Кичево број 
05-964/1 од 15. IV. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Велковски Сла-
ве, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја 
потпишува работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бп. 
241/66. (902) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. V. 1966 година, рег. број 12/66, книга П, е запи-
шано под фирма: Работничко синдикално одмора-
лиште во Охрид на Хемиско-електрометалуршкиот 
комбинат „Југохром" — Јегуновце. Предмет на ра-
ботењето на одморалиштето е: давање угостителски 
услуги — ноќевања, исхрана, точење на алкохолни 
и безалкохолни пијалоци на работниците од и вон 
комбинатот. 

Одморалиштето е основано од Хемиско-електро-
металуршкиот комбинат „Југохром" — Јегуновце со 
одлука од работничкиот совет број 03-614/50 од 3. 
IV. 1965 година и решението од Општинското со-
брание Охрид број 07-9353/1 од 4. ХП. 1965 го-
дина. . 

Одморалиштето ќе го потпишува Трендафилов-
ски Димче »раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
222/66. (903) 

— моторни возила, земјоделски и градежни ма-
шини и делови; 

— стакло, порцулан и керамички производи; 
— алкохолни и безалкохолни пијалоци; 
— откуп на селско-стопански производи, жив 

добиток, ориз и оризова арпа; 
— месо и месни производи и добиточна храна; 
— откуп и манипулација со сурова кожа, сите 

видови крзно и волна; 
— сите видови железарски производи, лимови и 

други метални производи — гранка 114; 
— млечни производи, леб и печива; 
— вештачки ѓубриња, средства за заштита на 

растенија и откуп на лековити, растенија; 
— бои и лакови; 
— вршење дејноста на малограничниот промет 

со НРБ и други, увоз и извоз на стоки. 
В.д. директор на претпријатието е Блаже .Ива-

нов Димитровски. 
Уписот е извршен во регистарот врз основа на 

одлуката од Трговското претпријатие на големо и 
мало „Пирин" од Делчево број 01-16 од 8. I. 1966 го-
дина, одлуката на Трговското претпријатие на го-
лемо и мало „Трго-Македонија" од Делчево и по-
тврдата на Собранието на општината Делчево број 
01-186/1 од 15. I. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
11/66. (981) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на 
ден 12. VI. 1966 година, страна 246, реден број 1, е 
запишана под фирма: Продавница „Атекс", со се-
диште во Кочани. 

Продавницата ќе врши: продажба на текстил, 
текстилна галантерија, куса и плетена стока и кон-
фекција на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие за промет со текстил „Ангротекстил" — 
Београд. 

Раководител на продавницата е Ангел Стефанов 
Георгиев, кој не е овластен да ја потпишува. Про-
давницата ќе ја потпишува генералниот директор 
на основачот Милан Р. Симиќ. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
поднесената пријава од претпријатието број 1990 од 
10. V. 1966 година и договорот на претпријатието од 
10. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
124/66. (986) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 14. IV. 1966 година, страна 244, реден број 1, е 
запишана под фирма: Продавница, со седиште во 
Кочани, улица „Димитар Влахов" број 6. 

Продавницата ќе врши: продажба на сите видо-
ви горна и долна облека — машка, женска и детска 
произведена од здружението. 

Продавницата е основана од Здружението „Стан-
дард конфекција" — Загреб. 

Раководител на продавницата е Славко Данилов, 
кој не е овластен да ја потпишува. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
поднесената пријава од „Стандард конфекција" — 
Загреб број 4483 од 22. Ш. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
91/66. (988) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на 
ден 24. I. 1966 година, страна 128, реден број 1 е 
запишано под фирма: Мешовито трговско претпри-
јатие на големо и мало „Трго-Македокија", со се-
диште во Делчево. Претпријатието е основано со 
припојување на Трговското претпријатие „Пирин" 
и^„Т^^-Македснија" од Делчево. 

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: 
— купопродажба и манипулација со текстилни 

производи; 
— сите видови на прехранбени производи; 
— сите видови дрвни производи и градежни ма-

теријали; 
— сите видови на хемиски производи и хеми-

калии; 
«— неметални производи; 
— метали и преработки од метали; 
— електро-индустриски материјали; 
— металуршки производи и разни обоени ма-

теријали; 
— ќумур и производи од ќумур; 
— нафта и нафтени деривати; 
— гуми за моторни и други возила и сите видо-

ви гумени производи; 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 1. Ш. 1966 година, страна 241, реден број 1, е 
запишана под фирма: Осигурител ен завод за СР 
Македонија — Филијала во Кочани (која работи на 
подрачјето на општините Кочани, Берово, Делчево, 
и Виница). 

Филијалата ќе ги врши следните дејности: 
— задолжителни осигурувања одредени со со-

јузен закон; 
— доброволни осигурувања одредени со заклу-

чок на Југословенската заедница на осигурувањето; 
— доброволни осигурувања одредени со заклу-

чок на Заводот. 
Филијалата организира и спроведува, согласно 

со важечките прописи мерки за спречување на-
станување опасности од кои е извршено осигуру-
вање на имоти или лица (превентивни мерки), како 
и мерки за намалување на штетите на осигурените 
имоти ако настапи опасност (превентивни мерки). 

Овластен потписник за потпишување на жиро 
сметката на филијалата е Борис Стојчев, в.д. ди-
ректор. 

Филијалата е основана од Осигурителниот за-
вод за СРМ — Скопје. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
поднесената пријава од Заводот — Скопје од 1. Ш. 
1966 година и, одлуката на Собранието на општи-
ната Кочани број 01-4484 од 27. ХП. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
48/66. (991) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на 
ден 1. III. 1966 година, страна 242, реден број 1, е 
запишана под фирма: Осигурител ен завод за СР 
Македонија — Филијала во Пробиштип (која рабо-
ти само на подрачјето на општината Пробиштип). 

Филијалата ќе ги врши следните дејности: 
— задолжителни осигурувања одредени со со-

јузен закон; 
— доброволни осигурувања одредени со заклу-

чок на Југословенската заедница на осигурувањето; 
— доброволни осигурувања одредени со заклу-

чок на Заводот. 
Филијалата организира и спроведува, согласно 

со важечките прописи, мерки за спречување наста-
нување опасности од кои е извршено осигурување 
на имоти или лица (превентивни мерки), како и 
мерки за намалување на штетите на осигурените 
имоти ако настапи опасност (превентивни мерки). 

Овластен потписник за потпишување на жиро 
сметката на филијалата е Митруш Николовски, в.д. 
директор. 

Филијалата е основана од страна на Осигури-
телниот завод за СРМ — Скопје. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
поднесената пријава од Заводот — Скопје од 1. Ш. 
1966 година и одлуката на Собранието на општина-
та Пгобиштип број 01-3998 од 29. ХП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
50/66. (1014) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на 
ден 13. V. 1966 година, страна 376, реден број 1, е 
запишано под фирма: Претпријатие за електро-ма-
теријали и електро уреди „Искра", со седиште во 
Струмица. 

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: 
— изведување на сите видови ДВ од 10 до 35 КВ; 
— монтажа на сите видови ТС од 10 до 35 КВ; 
— вршење монтажа на сите видови НН мрежи; 
— изведување монтажа на сите видови елек-

трични инсталации во станбени згради и индус-
триски објекти; 

— набавка и продажба на електро-материјали 
и електрични уреди во домаќинството; 

— вршење оправка и сервисирање на сите видо-
ви електро-уреди и звучни апарати во домаќин-
ството. 

Овластени лица за потпишување на претприја-
тието се: Дуков Горѓи Вангел, в.д. директор, и Јо-
вев Василев Павле. . 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на задружниот совет на претпријатието 
број 01-225/1 од 28. IV. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
113/66. (1034) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на 
ден 19. Ш. 1966 година, страна 363, реден број 1, е 
запишано под фирма: Монтажно претпријатие „Мла 
дост", со седиште во Струмица. 

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: 
внатрешни и надворешни инсталации на водовод и 
канализации; инсталации за централно греење; ин-
сталација за климатизација; браварски и лимарски 
работи; производство и продажба на лимарски и 
Метални производи; изработка кЅа челични кон-
струкции; инсталации и монтажа на секакви видо-
ви јака и слаба струја, во сите видови на станбени 
и индустриски објекти; поправка и промет на секак-
ви видови електрични апарати за домаќинството, 
како и радио ТВ апарати; монтажа на градски воз-
душни и подземни електрични мрежи, далекуводи и 
трафостаници до 35 кв. 

В.д. директор на претпријатието е Васил Нико-
лов Пачов. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
поднесената пријава од претпријатието од 14. Ш. 
1966 година и одлуката на основачите — група гра-

ѓани од 7. Ш. 1966 година: Васил Пачов, Васил Бо-
нев, Васил Виранов, Драги Смилевски, Ванчо Кос-
тов, Петар Трајков, Илија Џемов, Љубе Требичлиев, 
Рацко Стоилковић Стојан ѓорѓиев, Миле Кара Мил-
чев, ѓорѓи Енемитев, Васил Апостолов, Томе Иванов, 
Петар Гузелов, Богослав Јанков, Бранко Камнечев, 
Стојан Танчев, Живко Котев, Киро Митев, Киро 
Бомјакски, Љубе Шопов, Димитар Перов, Ристо Го-
гев, Томе Михајлов, Кирил Димитров, Тоде Бараба-
нов, Раденко титовски , Станишлиевиќ Теодор и 
Барабанов Ацо. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
73/66. (1042) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на 
ден 16. IV. 1966 година, страна 375, реден број 1, е 
запишано под фирма:" Претпријатие за оправка на 
сите видеви моторни возила, земјоделски машини 
и набавка на резервни делови „Ремонт", со седиш-
те во Струмица. 

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: 
— оправка и сервисирање на сите видови мотор-

ни возила и земјоделски машини; 
— набавка на земјоделска механизација и вози-

ла, како и промет со резервни делови; 
— промет со нафта и нафтени деривати. 
В.д. директор на претпријатието е Иван П. Тре-

нов. 
Уписот е извршен во регистарот врз основа на 

поднесената пријава од претпријатието од 24. Ш. 
1066 година и одлуката на следните основачи: Шун-
тев Ристо, Атанасов X. Борис, Гузелов Г. Киро, Спа-
сов В. Ванчо, Тодоров И. Илија, Митев Јордан, Па-
нов П. Димитар, Дељо М. Ичев, Шириќ Јосип, Ка-
лам еркиков Миљо, Томе Витанов, Сеганов Атанас, 
Пакето Благој, Великов Љамо, Томе Крстов и Се-
ганов Ристо. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
100/66. (1035) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на 
ден 14. I. 1966 година, страна 251, реден број 1, е 
запишано под фирма: Станбено претпријатие, со 
седиште во Штип. 

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: 
— управување и одржување на станбените згра-

ди, становите и деловните простории; 
— проширување на материјалната основа на 

станбеното стопанство заради унапредување на стан-
дардот на становањето; 

— купување и изградба на станбени згради, 
станови и деловни простории; 

— давање на користење станови и давање во 
закуп на деловни простории во станбени згради, во 
смисла на постојните прописи, ако тоа право не го 
за себе задржал основачот; 

— давање на откази на договорите за користе-
ње на становите и деловните простории во смисла 
на постојните прописи; 

— собирање на станарина и.закупнина; 
— водење евиденција и регистар на станбените 

згради, становите и деловните простории со кој 
управува; 

— продажба и замена на станбените згради, ста-
новите и деловните простории во станбените згради; 

— врши и други работи, со кои се придонесува 
за зголемување обемот на станбената изградба и мо-
билизацијата на дополнителните средства. 

Директор на претпријатието е Донче Коцев Ан-
донов. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на општината Штип број 
01-11784/1 од 20. ХП. 1965 година и решението на 
истото собрание со кое е назначен директорот број 
01-12055/1 од 30. ХП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
15/66. (1081) 
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. Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 959, страна 607, книга IV, е запишана под 
фирма: „Алкалоид билка" — индустрија за фарма-
цеутски хемиски производи и промет со лековити 
билки — Скопје, улица „Индустриска" број 12. Пред-
мет на работењето на индустријата е: производство 
на опиумови алкалоиди и препарати, фармацеутски 
и хемиски производи, како и фармацеутски препа-
рати; откуп, преработка, продажба и извоз на ле-
ковити растенија; откуп, преработка, продажба и 
извоз на афион и афионови шишарки; извоз на 
производи од сопствено производство; извоз на ре-
продукционен материјал и помошен материјал за 
сопствено производство; откуп на овошје и зелен-
чук, орен, лешници, бадеми, кикирики, сино афио-
нско семе, сусам, наут со преработка, продажба и 
извоз во сува состојба. 

Индустријата е основана со соединување на Фа-
бриката за алкалоиди и фармацеутски производи 
„Алкалоид" —: Скопје, и Претпријатието за промет 
и извоз на лековити билки и афион „Билка" — 
Скопје, со одлуките на работничките совети на 
истите. 

Индустријата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Георги Теохар Икономов, в.д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
441/66. (1153) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 338, страна 1609, книга I, е запишана под 
фирма: Дрвни комбинат — Урошевац — Продав-
ница во Тетово, улица „Тодор Ципоски—Мерџан" 
број 12. Предмет, на работењето на продавницата е: 
продажба на сите видови мебел (спални соби, трпе-
зарии, комбинирани соби, дневни соби и кујни), како 
и останат мебел за широка потрошувачка и про-
дажба на производи од други производни органи-
зации, кои ќе служат како дополнение на асортима-
нот (теписи и ел.). 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Дрвниот комбинат — Урошевац, а согласно 
со решението на Собранието на општината Тетово 
број 04-3597/1 од 27. V. 1966 година. 

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

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
423/66. (1165) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 77, страна 1023, книга Ш, е запишана под 
фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" 
— Скопје — Продавница во село Јегуновце. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
производи од сопствено производство, како и произ-
води на други дрвно-индустриски претпријатија ка-
ко дополнение на асортиманот. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" — 
Скопје, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-3218/2 од 15. IV. 1966 го-
дина. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
303/66. (1166) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 965, страна 645, книга IV, е запишана под 
фирма: Рибарско газдинство „Београд" од Београд 
— Продавница во Ѓорче Петров, во кругот на па-
зарот. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на мало на слатководни и морски риби 
и риби преработени и останати корисни животни. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Рибарското газдинство „Београд" од Београд, а 
согласно со решението на Собранието на општи-
ната Идадија — Скопје број 09/4-9046 од 7. VI. 1966 
година.. 

Раководител на продавницата е Ристо Калај-
џиев. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр, 
428/66. (Ц84) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 77, страна 1023, книга Ш, е запишана под 
фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" 
од Скопје — Продавница во Ѓорче Петров, улица 
„152". Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на мало на производи од сопствено про^ « 
изводство како и производи на други дрвно-индус-
триски претпријатија како дополнување на асорти-
манот. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" — 
Скопје, а согласно со решението на Собранието на 
општината Идадија — Скопје број 09/4-10095 од 1. 
VII. 1966 година. 

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

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
496/66. (И85) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 246, страна 873, е запишана под фирма: 
Шумско стопанство од Куманово — Продавница број 
1 во Куманово »улица „11 октомври" број 31 а. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на огревен материјал и други шумски производи. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Шумското стопанство — Куманово, а согласно 
со решението на Собранието на општината Кумано-
во број 04-13502/1 од 9. VII. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Стојановски Ла-
заров Ангел. 

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

ОД Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
Ѕ л 4 / 6 6- (1187) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 218, страна 1159, книга I, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на мало и големо 
Напредок" од село Липково — Крчма во село Ма-

тејче. Предмет на работењето на крчмата е: точе-
ње на алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутун-
ски производи, кибрит и слично. 

Крчмата е основана од работничкиот совет на 
Трговското претпријатие на мало и големо „Напре-
док" од село Липково со одлука на работничкиот 
совет број 17 од 1. XI. 1958 година. 

Раководител на крчмата е Николиќ Димитрија. 
Крчмата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
451/66. (Ц89) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 77, страна 1023, книга Ш, е запишана под 
фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" 
од Скопје — Продавница во Скопје, улица „Иво 
Рибар Лола" број 6. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на мало на производи од 
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сопствено производство и производи на други дрвно-
индустриски претпријатија за дополнување на асор-
тиманот. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" — 
Скопје, а согласно со решението на Собранието на 
општината Идадија — Скопје број 09/4-5511 од 7. 
VII. 1966 година. 

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

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи ор. 
495/66. <1195) 

окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 962, страна 627, книга IV, е запишана под 
фирма: Авто мото сојуз на Македонија од Скопје 
— Продавница — бензиска пумпа во Скопје, улица 
„Орце Николов" број 69. Предмет на работењето на 
бензиската пумпа е: продажба на нафтени деривати 
(бензин, масти, уље и др.) и продажба на резервни 
делови за возила. 

Продавницата — бензиската пумпа е основана од 
АВТО мото сојузот на Македонија, а согласно со ре-
шението број 4818 од 17. V. 1966 година на Собра-
нието на општината Идадија — Скопје. ^ 

Продавницата — бензиската пумпа — Скопје ке 
Ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Се-
куловски Јосиф, Велимир Паневски и Владимир 
Ценески, во границите на овластувањето. ^ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
737/66. <1197) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 964, страна 641, книга IV, е запишано под 
фирма: Производно трговско претпријатие „Маке-
донија спорт" — Скопје, улица „250" број 12. Пред-
мет на работењето на претпријатието е: производ-
ство и продажба на спортски реквизити и туристич-
ка опрема и стока за широка потрошувачка, како 
и продажба на стока за дополнување на асортима-
нот. 

Претпријатието е основано со издвојување на 
Погонот во Скопје на Комбинатот за производство ' 
на фискултурни реквизити „Спорт" — Београд во 
самостојна организација со одлуките на погонот и 
комбинатот. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Анастасијевиќ Милан, в.д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
479/66. (1200) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 4, страна 9, е запишана под фирма: Зем-
јоделски комбинат „Куманово" од Куманово — Про-
давница во Куманово, улица „Народна револуција" 
број 26. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на мало на пресно месо, сувомесни произ-
води, млеко и млечни производи, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Земјоделскиот комбинат „Куманово" — Кумано-
во, а согласно со решението на Собранието на оп-
штината Куманово број 04-26333/1 од 14. I. 1963 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Ничевски 
Трајко. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
411/66. (1226) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 107, страна 945, книга I, е запишана под 

фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Агросервис" — Куманово — Продавница број 5 во 
Куманово, улица „Ш македонска ударна бригада". 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на електрични производи и апарати, производи 
за куќни потреби, индустриско-прехранбени плоиз-
води, емајлирани, поцинковани, керамика, порцелан, 
пластика, шупло стакло, парфимерија, козметика, 
тутун и преработки од тутун, кибрит и други произ-
води. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие на големо и мало „Ан-
гросервис" — Куманово, а согласно, со решението 
на Собранието на општината Куманово број 
04-13784/1 од 16. VII. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Станковски 
Трајан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
408/66. (1227) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 171, страна 571, книга IV, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со универ-
зални стоки на големо и мало „Интерпромет" од 
Скопје — Деловница — шпедиција во Скопје, улица 
„Стив Наумов" број 60. Предмет на работењето на 
деловницата е: сервисна служба со превоз на стоки 
како на деловницата во состав на матичното прет-
пријатие, така и на трети лица. 

. Деловницата е основана од работничкиот совет 
на Претпријатието „Интерпромет" — Скопје, со од-
лука број 274 од 21. VI. 1966 година. 

Деловницата — шпедиција ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат Благоја М И Ш К О В С К И , 
раководител, и Војо Јосиповски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
472/66. (1242) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 440, страна 1204 е запишано следното: 
Дејноста на Посредничкото биро за стоковен промет 
„Прогрес—Агенција" — Скопје во иднина е: 1. до-
ведување во грека коминтентот или комин-
тентите со трето лице за заклучување на 
договори во стоковниот промет, односно ме-
шетарење; 2. заклучување на договори во име и 
за сметка на коминтентите во стоковниот промет; 3. 
давање стопански информации за положбата на па-
зарот — понудата и побарувачката. Мешетарењето 
и заклучувањето договорите во име и за сметка 
на коминтентите како и давање стопански инфор-
мации се однесува за сите дејности од стоковниот 
промет, вклучувајќи ги основните средства и кон-
трахирањето на поледелски производи, согласно со 
одлуката број 1240 од 14. V. 1966 година на Советот 
на Работната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
293/66. (770) 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Воена книшка издадена од В.П. 2059/27 — Субо-
тица на име Таип Џеладина Таипи, Нова населба е. 
Мала Речица, Тетово. (7026) 

Воена книшка на име Хисен Мустафа Хисени, е. 
Пирок, Тетово. (7035) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Кума-
ново на име Ќани Бајрами, ул. „Тоде Мендол" бр. 3, 
Куманово. (7107) 

Сообраќајна дозвола рег. бр. 129-21 за патничко 
возило „Вартбург" на име „Интеримпекс" — Скопје. 

(7140) 
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С О О П Ш Т Е Н И Е 
Ги известуваме сите работни органи задин во земјата дека за неколку дена ќе 

излезе од печат: 

ПРИРАЧНИК ЗА ПРИМЕНА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА РЕВАЛОРИЗАДИЈА 
НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 

Прирачникот содржи: 
Извод на пошироки групации од номенклатурата на основните средства според 

која работните организации ги водат основните средства во своите работни книги, со 
коефициентите пропишани за ревалоризација на поедини основни средства; 

Закон за ^валоризација на средствата на работните организации; 
Закон за утврдување на коефициенти и основици за ревалоризација на средствата 

на работните организации; 
Техничко упатство за Спроведување на ревалоризацијата. 
Со објавувањето на сите набројани прописи и упатства во Прирачникот, на ра-

ботните организации им се пружа практична помош за лесно и брзо спроведување рева-
лоризација на средствата. 

Прирачникот е припремен во редакција на Александар Танасијевиќ, претседател 
на Републичката комисија за ревалоризација на средствата на работните организации. 
Прирачникот се печати на латиница во бро тиран повез, во обем околу 200 страници. 

Цената на Прирачникот во претплата, до 1. ХП е 13 нови динари, а по тој рок 13 
нови динари. 

Претплата и порачки да се испраќаат на адреса на издавачот НИП „Борба", Бео-
град, „Моша Пијаде" 29 со ознака: „Економска политика" — за Прирачник, на жиро 
сметка: 601-1-76, телефон 338-458. 

* Испораката на Прирачникот ќе се врши по редоследот на примените порачки. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11. IV. 1966 година под рег. број 190/55, книга I е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Фа-
бриката за конзерви „Пелагонија" од Битола, уште 
со продажба на пиво. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлука-
та од работничкиот совет на Фабриката за конзерви 
„Пелагонија" од Битола број 1230/66 од 29. Ш. 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
148/66. (729) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 2. IV. 1966 година под рег. број 2/65, книга П е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Ко-
муналното услужно занаетчиско претпријатие „Сло-
га" од Охрид, уште со стопанисување со станбени 
згради и деловни простории во општествена соп-
ственост. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на Претпријатието „Сло-ч 
га" од Охрид број 333 од 23. ХП. 1965 година и ре-
шението на Општинското собрание Охрид број 
01-14836 од 28. ХП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
161/66. (732) 

Врз основа на чл. 170 од Законот за високото 
школство на СРМ и член 3 од Правилникот за от-
стапување изградба на инвестициони објекти и ра-
боти, Ректоратот на Универзитетот во Скопје 

р а о п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за отстапување на асанационите градежно инстала-
терски работи на објектот „Стариот Земјоделско-

шумарски факултет" — Скопје 

Конкурсот ќе се одржи по пат на собирање по-
нуди. 

Пресметковна вредност на објектот е 2.800.000.— 
нови динари. 

Понудите се доставуваат до 2. XII. 1966 година а 
ќе се отвараат на 5. XII. 1966 година. 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТРАЛНОТО ОС-
НОВНО УЧИЛИШТЕ „БРАКА МИЛАДИНОВИ", С. 

МИЛАДИНОВЦИ — СКОПСКО 
распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на едно учителско место во подрач-
ната паралелка во село Мршевци за водење на II 
одделение, на определено време. 
УСЛОВИ: Завршена ПА — одделенска насока или 
учителска школа. 

Наставата ќе се изведува во И смена од 12 часот. 
Кандидатот задолжително треба да се согласи 

дека ќе живее во местото на работењето. 
Работниот однос се засновува на определено 

време од денот на приемот до 30 јуни 1967 година. 
Пријави со 0,50 дин. таксена марка и сите по-

требни документи се примаат 15 дена по објавува-
ње на конкурсот. (1630) 

СОДРЖИНА 
Стр. 

159. Конкурс за условите и начинот под кои 
Стопанската банка во Скопје ќе дава 
кредити за изградба на комунални об-
јекти — — — — — — — — —' 513 

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

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


