
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 18 декември 1963 
С к о п ј е 

Број 44 Год. XIX 

Претплата за 1963 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

284. 

На основа точка 8 од Одлуката за доделување 
новогодишна награда на службениците и работни-
ците на сојузните државни органи, установи и ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ" бр. 48/63), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НОВОГОДИШНА НАГРАДА 
НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ, УСТА-

НОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

, 1. Новогодишна награда за 1963 година ќе се 
исплати на службениците и работниците во редо-
вен работен оддос какр и на хонорарните службе-
ници запослени со полно работно време и тоа: 

а) во висина на месечната плата на оние 
кои во 1963 година поминале во служба преку се-
дум месеци; 

б) 50% од месечната плата на оние кои во 
1963 година поминале во служба од три до седум 
месеци. 

2. Новогодишната награда ќе се исплати, на 
службениците и работниците на републичките др-
жавни органи, како и на службениците и работ-
ниците на установите спрема кои републичките 
државни органи вршат права на основач и репу-
бличките организации на кои се применуваат од-
редбите за платите од Законот за јавните служ-
беници. 

На републичките државни органи^ установи и 
организации во кои на основа член 18 од Законот 
за измени и дополнувања на Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 52/61) 
се (врши проверување на системот на финанси-
рање и внатрешна расподелба во државните ор-
гани, ,можат да се доделат средства во висина на 
новогодишната награда ако За таа цел средства 
веќе не им се доделени. 

Расподелбата на средствата одобрени по прет-
ходниот став ќе се врши во согласност со одред-
бите од правилникот за личниот доход. 

3. Новогодишна награда ќе се исплати под 
условите на оваа одлука, и на службениците и ра-
ботниците во просветните и научните установи, 
што ги основаат републички органи, кои се пла-
ќаат според правилник, ако во сумата за лични 
доходи не е засметана новогодишната награда. 

4. Новогодишна награда според оваа одлука 
(ќе им се исплати и на семејствата на службени-
ците и работниците кои починале во 1963 година, 
ако во моментот на смртта ги исполниле условите 
пропишани со оваа одлука. 

По исклучок од претходниот став на семеј-
ствата на службениците и работниците кои заги-
нале од земјотресот во Скопје новотодишна на-
града ќе им се исплати во полн износ без оглед на 
должината на времето поминато на служба во 
1963 година. 

5. Новогодишна награда не им припаѓа на 
службениците и работниците на кои службата во 
1963 година им престанала по член 92 став 1 точ-
ка 5 или 6, по член 137 став 1 точка 4, 5 или 6 од 
Законот за јавните службеници. 

6. Исплатата на новогодишната награда ќе се 
изврши во декември 1963 година. 

7. Под плата во смисла на оваа одлука се 
подразбираат сите редовни примања кои според 
постојните прописи се сметаат како плата за ре-
довно работно време. 

8. На новогодишната награда ќе се пресмета 
и плати основен придонес за инвалидско и осно-
вен придонес за пензиско осигурување. 

9. Исплатата на новогодишната награда на 
службениците и раб,отниците на републичките ор-
гани ќе се изврши на товар на средствата на Ре-
публичкиот буџет за 1963 година, а на службени-
ците и работниците на установите и организа-
циите од средствата наменети за лични расходи 
односно од средената на фондовите за награду-
вање на службениците и работниците. 

Исплатата на новогодишната награда ја врши 
органот, установата односно организацијата каде 
е службеникот заше лен односно кај која бил за-
шилен при престанокот на службата. 

10. Се овластува Републичкиот секретаријат за 
буџет и организација на управата да донесува по-
блиски упатства за спроведување на оваа одлука. 

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на нејзиното објавување во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија" 

Бр. 09-4037/1 
2 декемѕри 1963 година 

Скопје 
Претседател 

. f . на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р. 
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285. 

На основа член 4 од Уредбата за организаци-
јата и работењето на Републичката комисија за 
верски прашања („Службен весник на СРМ" 
бр. 1/60), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУ-

БЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ 
ПРАШАЊА 

1. За претседател на Републичката комисија 
за верски прашања се именува БОРО ЧАУШЕВ. 

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

Бр. 09-4058/1 
28 ноември 1963 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совету 
Кемал Сејфула, с. р. 

286. 

На основа член 11 став 2 од Уредбата за осно-
вање на Завод за техничка помош бр. 09-3892/1 
од 7. XI. 1963 година, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ 

ЗА ТЕХНИЧКА ПОМОШ 

1. За директор на Заводот за техничка помош, 
се именува инж. ФИЛИП НИКОЛОВСКИ, досега-
шен помошник на републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство. 

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

Бр. 09-4052/1 
28 ноември 1963 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет,, 
Немал Сејфулаи с. р. 

287. 

На основа член 35 ед Законот за организаци-
јата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 34/57), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВО-

ДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО - СКОПЈЕ 

1. Се разрешува директорот на Заводот за 
водостопанство — Скопје инж. ДУШАН БАБИЌ, 
по негово барање. 

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

Бр. 09-4053/1 
28 ноември 1963 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет; 
Ќемал Сејфула, с. р. 

288. 

На основа член 3 од Уредбата за основање ре-
публички сообраќаен инспекторат („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 33/63), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИНСПЕКТОР НА РЕПУ-

БЛИЧКИОТ СООБРАЌАЕН ИНСПЕКТОРАТ 

1. За главен инспектор на Републичкиот соо-
браќаен инспекторат се назначува АЦО ДИМИ-
ТРОВСКИ, досегашен самостоен советник во Ре-
публичкиот секретаријат за сообраќај и врски. 

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

Бр. 09-4054/1 
28 ноември 1963 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кемал Сејфула, с. р. 

289. 

На основа член 17 став 3 од Законот за јавни-
те службеници, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕПУБЛИЧКАТА 

КОМИСИЈА ЗА СЛУЖБЕНИЧЕ РАБОТИ 

1. За член на Републичката комисија за служ-
бенички работи се именува АЛЕКСАНДАР СПА-
СОВ, потпретседател на Републичкиот одбор на 
Синдикатот на работниците од општествените деј-
ности. 

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

Бр. 09-4055/1 
28 ноември 1963 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Немал Сејфула, с. р. 
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290. 
На основа член 21 став 2 од Законот за орга-

низацијата и работењето на Извршниот совет 
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/63), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА 
ЗА БЕГАЛЦИ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА 

1. За член на Комисијата за бегалци од Егеј-
ска Македонија се именува КАТА ЛАХТОВА, 
потсекретар во Републичкиот секретаријат за на-
родно здравје и социјална политика. 

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

Бр, 09-4056/1 
28 ноември 1963 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кемал Сејфула, с. р. 

291. 
На основа член 21 став 2 од Законот за орга-

низацијата и работењето на Извршниот совет 
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/63), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА 

1. Се разрешува членот на Комисијата за од-
ликувања КРСТЕ ЧАЛОВСКИ. 

2. За член на Комисијата за одликувања се 
именува ДИМИТАР МИРЧЕВ, секретар на Цен-
тралниот комитет на Сојузот на младината на Ма-
кедонија. 

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

Бр. 09-4057/1 
28 ноември 1963 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кемал Сејфула, с. р. 

292. 
На основа член 39 став 3 од Законот за др-

жавната управа („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
13/56), во врска со член 1 од Уставниот закон за 

" спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ПО-

МОШНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ 

I. Се разрешуваат поради заминување на нова 
должност: 

1. ЖИВКО СИМОНОВСКИ, од должноста по-
мошник на републичкиот секретар за труд; 

2. ЦВЕТА ЧАЛОВСКА, од должноста помош-
ник на републичкиот секретар за култура; 

3. инж. ФИЛИП НИКОЛОВСКИ, од должно-
ста помошник на републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство и 

4. ДИМЧЕ ПЕНЕВ, од должноста помошник 
на директорот на Заводот за статистика на СРМ. 

II. Се назначуваат: 
1. За помошник на републичкиот секретар за 

земјоделство и шумарство д-р инж. ЖИВКО ПА-
РИШКО, досегашен директор на Националниот 
парк „Пелистер" — Битола; 

2. За помошник на републичкиот секретар за 
труд УРОШ АНДРЕЕВСКИ, досегашен началник 
на Заводот за труд и трудови односи во Градското 
собрание — Скопје; и 

3. За помошник на директорот на Републич-
киот завод за стопанско планирање ПАВЛЕ ТА-
СЕВСКИ, досегашен началник на секторот за 
индустрија и рударство во истиот Завод. 

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

Бр. 09-4051/1 
28 ноември 1963 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кемал Сејфула, с. р. 

О i А а с е н д е л 

Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА СРМ" 

1. - СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводни пар-
ници, оставински расправи, прогласување за не-
важни полиси, барирани чекови, повикување на-
следници со непознато место на живеење и сл. — 
за еден збор 15 динари; 

2. - - Промена на лично и фамилијарно име 
— за еден збор 15 динари; 

3. — Регистрации на стопанските организации 
— 9.600 динари; 

4. — Промени и бришење од регистарот на 
стопанските организации — 7.200 динари; 

5. — Регистрации на установите со самостојно 
финансирање — 140 динари за еден сантиметар 
квадратен во весникот; 

6. — Ликвидации на стопанските организации 
— 140 динари за еден сантиметар квадратен; 

7. — Регистрации на занаетчиските дуќани и 
работилници и престанок на занаетчиски дуќани 
— 2.000 динари; 

8. — Конкурси и јавни наддавања — 140 ди-
нари за еден сантиметар квадратен; 

9. — Огласување за неважни печати и штем-
били — од збор 70 динари; 

10. — МАЛИ ОГЛАСИ: лични карти, здрав-
ствени легитимации, работни книшки, свидетел-
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ства, воени документи, ловечки исправи, оружен 
лист и други слични огласи — 406 динари; 

11. — Биланси на стопанските организации (са-
мо биланс по обр. 11 — Дин. 14.000), а заедно со 
извод од извештајот ќе се наплатува по 100 ди-
нари за еден сантиметар квадратен; 

12. — За огласи што не се опфатени во гор-
ните точки ќе се наплатува 150 динари за еден 
сантиметар квадратен. 

Горните цени (паушалните износи) се однесу-
ваат на огласи што се објавуваат според вооби-
чаениот текст. Ако текстот е поголем од вооби-
чаениот се доплатува разлика. 

За да се објави оглас (се однесува за огласите 
под точка 1, 2, 3, 4, 7, 10 и 11) во „Службен весник 
на СРМ" парите треба да се испраќаат однапред на 
жиро сметка 802-11/1-698 кај Народната банка — 
Скопје. 

Молиме, огласите да се доставуваат читливо 
напишани според вообичаената форма во „Служ-
бен весник на СРМ", бидејќи во спротивен случај 
не одговараме за евентуални грешки. 

Оваа тарифа ќе се применува од 1 јануари 
1964 година. 

Доне и мајка Фанија, така што во иднина фами-
лијарното име ќе и гласи Бел јанова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (420) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-19274/1 од 10 ок-
томври 1963 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Блажевски Видомир, роден на ден 
14 август 1944 година во село Песочани, Охридска 
околија, од татко Стојан и мајка Тодорка, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Владов 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (421) 

Републичкиот, секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-16701/1 од 10 сеп-
тември 1963 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Плешкова Гурга, родена на ден 
18 февруари 1948 година во Штип, од татко Ми-
јалче и мајка Марика, така што во иднина роде-
ното име ќе и гласи Васка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
ово „Службен весник на СРМ". (422) 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-

боти на СРМ, со решението бр. 20-20148/1 од 28 ок-
томври 1963 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Василевски Митар, роден на 1 но-
ември 1936 година во Стари Град, Титоввелешка 
околија, од татко Милан и мајка Панда, така што 
во иднина личното име ќе му гласи Арсовски 
Митре. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (417) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-18212/1 од 28 
септември 1963 година, ја одобри промената на 
роденото име на Деребанова Родопи,, родена на 
ден 24 март 1937 година во Струга, Охридска око-
лија, од татко Петар и мајка Царева, така што во 
иднина роденото име ќе и гласи Родна. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (418) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-18700 од 5 ок-
томври 1963 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Василевски Јосиф, роден на ден 
4 февруари 1936 година во село Љубојно, Охрид-
ска околија, од родители: татко Лазар и мајка Со-
фија, така што во иднина фамилијарно^ име ќе 
му гласи Рајчевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (419) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-19381 од 14 ок-
томври 1963 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Ристева Надежда, родена на ден 
25 мај 1941 година во Битола, од родители: татко 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-16699/1 од 10 сеп-
тември 1963 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Ѓорѓева Муша, родена на ден 15 ав-
густ 1957 година во село Балталија, Штипска око-
лија, од татко Горѓи и мајка Ангелина, така што 
во иднина роденото име ќе и гласи Маре. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (423) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-19646/1 од 19 ок-
томври 1963 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Василков Илија, роден на ден 
30 јуни 1923 година во село Карбинци, Штипска 
околија, од татко Тасе и мајка Лилјана, така што 
во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Геор-
гиев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (424) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-19458/1 од 17 ок-
томври 1963 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Илиева Македонка, родена на 
ден 18 август 1945 година во Штип, од татко Алек-
сандар и мајка Станка, така што во иднина фа-
ми ли јарното име ќе и гласи Вескова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (425) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решениево бр. 20-19459/1 од 28 
октомври 1963 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Гаразова Ста л инка, родена на 11 март 
1949 година во Штип, од татко Тодор и мајка Бота, 
така што1 во иднина роденото име ќе и гласи 
Станка. 
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Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (426) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-19278/1 од 12 
октомври 1963 година, ја одобри промената на фа-
милијарно1^ име на Димовски Павле, роден на 
ден 6 јуни 1941 година во село Драгош, Битолска 
околија, од родители: татко Димко и мајка Сто-
јанка, така што во иднина фамилијарно^ име ќе 
му е Јолевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (427) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-19278/1 од 12 
октомври 1963 година, ја одобри промената на Ди-
мовска Добринка, родена на ден 11 ноември 1941 
година во село Лажец Битолска околија, од ро-
дители: татко Петар и мајка Вангелија, така што 
(во иднина фамилијарно^) име ќе и гласи Јо-
левска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (428) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-19273/1 од 8 но-
ември 1963 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име Гичовски Михајло, роден на ден 
1 февруари 1922 година во Прилеп, од татко Горѓи 
и мајка Спасија, така што во иднина фамилијар-
ното име ќе му гласи Глигоровски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (429) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-16853/1 од 14 
септември 1963 година, ја одобри промената на 
фамилијарно^ име на Селчанец Стеван, роден на 
10 октомври 1929 година во Прилеп, од татко Јован 
и мајка Трајанка, така што во иднина фамилијар-
ното име ќе му гласи Спирковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на. СРМ". (430) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-20149/1 од 28 
октомври 1963 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Ацев Слободан, роден на ден 9 
јануари 1958 година во село Чифлик, Штипска око-
лија, од татко Митев Здравко и мајка Бојана, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Гоко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (431) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-20151/1 од 28 
октомври 1963 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име Ристовски Љубомир, роден на 
ден 23 јуни 1927 година во Скопје, од родители: 
татко Новак и мајка Лена, така што во иднина 
фамилијарно^ име ќе му гласи Змејковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (432) 

Бр. 44 - Стр. 829 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-19495/1 од 17 
,октомври 1963 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Маргаритова Занујана, родена на 5 
јануари 1945 година во П лов див, Бугарија, од татко 
Сотир и мајка Марија, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Пенка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (433) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни -ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-16445/1 од 1 
октомври 1963 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Цветковска Гурѓина, родена на ден 
21 февруари 1947 година во село Пладниште, око-
лија Панчево, од татко Благоја и мајка Милева, 
така што во иднина роденото име ќе и гласи Вера. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (434) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-20150/1 од 28 
октомври 1963 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Сиљановски Милиќ, роден на 7 фе-
вруари 1936 година во село Прострање, Охридска 
околија, од родители: татко Јонче и мајка Параш-
кева, така што во иднина личното име ќе му гласи 
Дамчевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (435) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-19494/1 од, 17 
октомври 1963 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Величковски Светолик, роден на 28 
февруари 1933 година во село Студена Бара, Скоп-
ска околија, така што во иднина роденото име ќе 
му гласи Светозар. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (436) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-21230/1 од 19 но-
ември 1963 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Илиевски Александар, роден на 
23 јули 1926 година во с. Болно, Охридска око-
лија, од татко Тале и мајка Стефанка. Промената 
на фамилијарно^ име се протегнува и на мало-
летното дете Илиевски Драган, роден на 20 мај 
1955 година во Краљево', така што во иднина фа-
ми лијарното име ќе им гласи Те л анчевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (437) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
општински СУД скопје и 

Општинскиот суд Скопје И, по правната ра-
бота на тужителот Менду Али Демир од Скопје, 
ул. „Дебарска" бр. 22, против тужените Сулејман 
Амди Улфат од Скопје, ул. „Јане Сандански" бр. 
3, Есат Абдула Сафтер и Есат Абдула Ахмед, 
обајцата од Скопје, ул. „386" број 53, за утврду-
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вање на сопственост вредност на спорот 30.000 ди-
нари, им постави на сите тужени привремен за-
стапник адвокатот Јанко Бојков од Скопје, ул, 
„Стив Наумов" бр. 76, в,о смисла на член 77 став 2 
точка 5 од ЗПП, бидејќи тужените немаат полно-
мошник во СФРЈ, а се наоѓаат во Турција со не-
познато место на живеење и доставувањето не е 
могло да се изврши, 

Поставениот привремен застапник адвокатот 
Јанко Бојков ќе ги застапува тужените по заве-
дената правна работа се додека тужените или нив-
ните полномошници не се појават пред судот, од-
носно додека органот на старателството не го из-
вести судот дека им поставил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје И, П. бр, 269/63. 
(438) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. X. 1962 година под рег. бр. 120/55, книга I е за-
пишано следното: Јосиф Талевски, досегашен пот-
писник на Кондураџискиот дуќан „Загреб" од Би-
тола е разрешен од должност. Се овластува Осма-
нов Исмаил, в. д. раководител, да го потпишува 
дуќанот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 400/62. (1502) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 259, страна 675 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кале, Скопје, бр. 138 од 21. IX. 1962 
година кон Угостителското претпријатие ,/Меркез", 
Скопје, се припојуваат Угостителското претприја-
тие „Љуботен", Скопје, и Претпријатието — уго-
стителски дуќан „Шар", Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 679/62. (1514) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 688, страна 495, книга I е запишано 
следното: Александар Лесевски, досегашен пот-
писник на Претпријатието за далекуводи и трафо-
станици — Скопје, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен ТОДОЈЗ Пешевски. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со старите потписници Козарев-
ски Иван и Тодор Пешевски, сметано од 8. XI. 1962 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 688/62. (1516) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 607, страна 475 е запишано следното: 
Блажевски А. Александар, досегашен книговоди-
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тел на Водоинсталатерската задруга „Водоинста-
латер" — Горче Петров, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За шеф на сметководството на задругата е 
назначен Старковски Стојан. Тој задругата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со старите регистрирани потпис-
ници и тоа: Петковски Алексо, раководител, и 
Петковски М. Александар, претседател на управ-
ниот одбор, сметано од 5. XI. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 683/62. (1522) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 205, страна 625 е запишано следното: 
Алириза Јусуфовски, в. д. директор, досегашен 
потписник на Фабриката за производство на круп-
на кожа — Куманово, е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. 

За директор на фабриката е назначен со реше-
нието на Народниот одбор на општината Кума-
ново, бр. 17216/1-1962 година Блашко Јаневски. Тој 
фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето, сметано од 
10. XI. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 691/62. (1523) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 205, страна 625 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово, бр. 04-6269/1 од 26. VI. 1962 
година е одобрено конституирањето на Фабриката 
за производство на крупна кожа во изградба — 
Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 601/62. (1524) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 418, страна 435, книга II е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Неготино, бр. 04-2889/1 од 
25. X. 1962 година е одобрено конституирањето^ на 
Земјоделскиот комбинат „Ловардарие" — Него-
тино. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 680/62. (1525) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 90, 
страна 325 е запишано следното: На досегашните 
потписници на Земјоделската задруга „Балкан" 
од село Барово, Титоввелешка околија, и тоа: Нај-
до Соколов, Трајко Лазаров и Ангел Костадинов 
им престанува правото за потпишување. 

За нов управник на задругата е назначен Ду-
шан Ставров. Тој задругата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со новоназначениот потписник Јанчев Ла-
зов Ило, претседател на управниот одбор, сметано 
од 28. VII. 1962 година. 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 498/62. (1531) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 8, 
страна 15 е запишано следното: На досегашните 
потписници на Земјоделската задруга „Солунска 
Глава" од село Папрадиште, Титоввелешка око-
лија, и тоа: Васил Ристов Галевски, управник, и 
Никола Миланов Јордановски им престанува пра-
вото за потпишување. 

За в. д. управник на задругата е назначен 
Никола Миланов Јордановски. Тој задругата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со новоназначениот потписник 
Ангел Павлов Јовановски, благајник, сметано од 
25. VIII. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 570/62. (1532) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 41, страна 119 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија, Скопје, бр. 04-16808 од 25. X. 
1962 година дејноста на Продавницата во Скопје 
на Фабриката за бонбони, чоколади и бисквити 
„Јосип Краш" — Загреб во иднина се проширува 
и со: продажба на алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци во затворени шишиња. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 720/62. (1546) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 65, страна 185 е запишано следното: 
Ристо Писевски, досегашен директор на Трговското 
претпријатие за промет со технички материјали, 
бои, лакови, хемикалии, печатарски материјали, 
хартија и фотоматеријали „Центрохемија" увоз-
извоз, Скопје, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
со решението на Народниот одбор на општината 
Идадија, Скопје, бр. 10567 од 8. VI. 1962 година 
Митре Цветковски. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со стариот регистриран потписник 
Ивановски Даме, шеф на сметководството, сметано 
од 3. XI. 1962 година. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Ид ади ја, Скопје, број 16683 од 29. IX. 1962 
година Митре Цветковски е назначен за директор 
и како таков во иднина ќе го потпишува претпри-
јатието со Ивановски Даме. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 682/62. (1547) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 355, страна 941 е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Молеро-фарбарското 
претпријатие „Зограф" од Скопје и тоа: Петков-
ски Драган, шеф на сметководството, му преста-
нува правото за потпишување. 
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За потписник на претпријатието во иднина 
останува само директорот на претприј атието Ата-
насовски Борис, сметано од 23. VI. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 374/62. (846) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 533, страна 1553 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Молеро-фарбар-
ската занаетчиска задруга „Мдеал" — Скопје и 
тоа: Николовски Никола, пом. раководител, Горѓи 
Индов, Ивановски Андов Трајко и Нацев Кузма-
нов Димитрије им престанува правото за потпи-
шување. 

За нов потписник на задругата е назначен Ни-
коловски Илија, шеф на сметководството. Тој за-
другата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето со НИКОЛОВСКИ Ни-
кола, сега технички раководител, и стариот реги-
стриран потписник Киро Кузманов Нацев, рако-
водител на задругата, сметано од 30. X. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 662/62. (1570) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 481, страна 1344 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Занаетчиската задруга за ќурчиско-крз-
нарски производи и услуги „Крзнар" — Скопје, 
бидејќи со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кале — Скопје, бр. 148 од 21. IX. 1962 
година е припоена кон Претпријатието за изра-
ботка на детска конфекција „Наше дете" — Ско-
пје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 622/62. (1548) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 320, страна 969 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Земјоделското стопанство „Напредок" од 
село Согле, Титоввелешко, бидејќи со решението 
на Народниот одбор на општината Богомила, бр. 
01-3888 од 23. XI. 1961 година е припоено кон Земјо-
делската задруга „Кадиица" од село Теово, Титов-
велешка околија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 725/62. (1551) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 188, страна 497 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Претпријатието 
„Макотекс" увЈоз-извоз, Скопје, и тоа: Бранко 
Стамески, Атанас Атанасиевски, Васо Настевски, 
Киро Апостолов, Перо Адамовски, Нада Франгова, 
Киро Тодоров Зенделски, заменик директор, Ан-
дреа Алексов Михајлов, шеф на сметководството, 
и Васил Георгиев Вацев, шеф на пословницата за 
девизни работи, претпријатието ќе го потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат во граниЈците на 
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овластувањето и новоназначените потписници: Та-
тјана Симеонова Михај лова, пом. раководител на 
-II економска единица, и Александар Живков Ста-
матовски, пом. раководител на III економска еди-
ница, сметано од 20. XI. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 711/62. (1549) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 83, 
страна 297 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Бого-
мила, бр. 01-3888 од 23. XI. 1961 година кон Земјо-
делската задруга ,^Садница" . од село Теово, се 
припојува Земјоделското стопанство „Напредок" 
од село Согле, Титоввелешка околија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 724/62. (1552) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 12, 
страна 23 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Чашка, 
бр. 01-2052/1 од 18-VII-1962 бодина кон Земјодел-
ската задруга „Крсте Димов" од село Извор, Ти-
товвелешка околија, се припојуваат земјоделските 
задруги „Димитар Влахов" од село Стари Град, 
„Мукос" од село Оморани и „Слога" од село Вла-
диловци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 705/62. (1553) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 18, 
страна 36 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Му-
кос" од село Оморани, Титоввелешка околија, би-
дејќи со решението на Народниот одбор на опш-
тината Чашка, бр. 01-2052/1 од 18. VII. 1962 година 
е припоена кон Земјоделската задруга „Крсте Ди-
мов" од село Извор, Титоввелешка околија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 706/62. (1554) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 61, 
страна 209 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Ди-
митар Влахов" од село Стари Град, Титоввелешка 
околија, бидејќи со решението на Народниот од-
бор на општината Чашка, бр. 01-2052/1 од 10. VII. 
1962 година е припоена кон Земјоделската задруга 
„-Крсте Димов" од село Извор, Титоввелешка око-
лија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 707/62. (1555) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 98, 
страна 363 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Би-
стра" од село Степанци, Титоввелешка околија, 
бидејќи со решението на Народниот одбор на оп-
штината Чашка, бр. 01-2052/1 од 18. VII. 1962 го-

дина е припоена кон Земјоделската задруга 
„Крсте Димов" од село Извор, Титоввелешка око-
лија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 708/62. (1556) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 232, страна 673 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Теарце, бр. 03-7823/1 од 20-XI-1962 го-
дина дејноста на Трговското претпријатие за про-
мет со мешани индустриски стоки на мало и 
селскостопански производи на мало и големо ,би-
стрица" од село Теарце, се дополнува и во иднина 
е: продажба на крзнена стока, железарска стока 
и прибор, музички инструменти, радиоапарати и 
прибор, саати и производи од племените метали, 
градежен материјал, намештај, животни намирни-
ци и предмети за домашна потреба, деликатесни 
производи, тутунови производи, мешана индустри-
ска стока, дрогерска стока и угостителство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 734/62. (1558) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 106, 
страна 453, книга I е запишано следното: Се брише 
од регистарот на задругите Станбената задруга 
на работниците и службениците во Волнарскиот 
комбинат „Тодор Циповски Мерџан" од Тетово, 
согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Тетово, бр. 05-13914/1 од 31. X. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 709/62. (1559) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 93, 
страна 373, книга I е запишано следното: Боге 
Арсовски, досегашен принуден управник на Земјо-
делската задруга „Прељубиште" од село Прељу-
биште, Тетовска околија, под принудна управа, е 
разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За принуден управник на задругата е назна-
чен Димче Филиповски. Тој задругата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето, сметано од 3. XI. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 681/62. (1561) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 233, страна 679 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Столарското претпри-
јатие ,,Бор" од Тетово и тоа: Синкевиќ Горѓи, в. д. 
директор, и Чедо Јефтовски се разрешени од Дол-
жност и им престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен со решението на Народниот одбор на општи-
ната Тетово, бр. 01-14129/1 од 28. IX. 1962 година 
Јанкоски Андро. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со новоназначениот потписник Пе-
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ро Бошковски и стариот регистриран потписник 
Горе Симовски, книговодител, сметано од 13. XI. 
1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 699/62. (1562) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните под рег. бр. 175, страна 471 е запишано след-
ното: Киро Томоски, досегашен директор на 
Претпријатието за обработка на тутун — Тетово, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен со решението на Народниот одбор на ,општи-
ната Тетово, бр. 01-15547 од 26. X. 1962 година 
Александар Стерјоски. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето со стариот регистриран 
потписник Љубе Ганев Миладиновски, технички 
директор, сметано од 22. XI. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 719/62. (1563) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 417, страна 1122 е запишано следното: 
Димитров Благоја, досегашен в. д. директор на 
Претпријатието за производство и монтажа на 
електрични уреди и проектирање и изведување на 
електро постројќи „Југ" — Скопје, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За директор на Лретпријатието е назначен 
инж. Љубомир Коруноски. Тој претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето со старите регистрирани 
потписници и Тоа: Димитар Трајков, финансиски 
директор, Гогушев Радослав, в. д. шеф на финан-
сиското книговодство, и Стојановски Велко, шеф 
на техничката припрема, сметано од 12. XII. 1962 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 749/62. (1572) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 7Д4, страна 53, книга III е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Идадија — Скопје, бр. 
04-18918/1 од 12. XL 1962 година фирмата на Про-
давницата во Скопје, ул. „Гуро Салај" бр. 34, на 
Белградската електронска индустрија „Белинд" — 
Белград во иднина се менува и гласи: Електронска 
индустрија — Ниш — Продавница во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје^ Фи 
бр. 748/62. (1573) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 16, страна 51 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија - Скопје, бр. 04-14450/1 од 

20. X. 1962 година дејноста на Трговското претпри-
јатие за промет со нафта и нафтени деривати 
„Југопетрол" — Скопје во иднина се проширува 
и со продажба на бензол. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 704/62. (1574) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 551, страна 91 е запишано следното^ 
НИКОЛОВСКИ Трпе, досегашен директор на Прет-
пријатието за производство на леб, бели печива 
и бурек „Лукс" — Скопје, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
со решениево на Народниот одбор на општината 
Ид ади ја, Скопје, бр. 16688 од 29. IX. 1962 година 
Кромовски Трајче. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со старите регистрирани пот-
писници и тоа: Митре Аџовски, директор на сто-
панско-сметководниот сектор, Милош Брандевски, 
комерцијален директор, Трпе Куновски, шеф на 
сметководството, и Гоко Николовски!, шеф на ко-
мерцијалното одделение, сметано од 10. XII. 1962 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 742/62. (1575) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и! дуќаните 
под рег. бр. 201, страна 601 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Фабриката за произ-
водство на конзерви во изградба — Куманово и 
тоа: Младен Саздовски, директор, Олга Бајалска, 
технички директор, Владо Тасевски, книговодител, 
и Војо Стојановски, земјоделски техничар, се раз-
решени од должност и им престанува правото за 
потпишување. 

За в. д. директор на фабриката е назначена 
Олга Бајалска, со решението на Народниот одбор 
на општината Куманово, бр. 11192/1 од 30-V-1962 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 718/62. (1578) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 155, страна 425 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Фабриката за 
рабни цевки и метални конструкции ,Д1 октомври" 
- Куманово и тоа: Новковиќ Милоша Раде, Дра-
ган Благоја Спасовски и Момчил^ Драгое лава 
Вељковиќ им престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на фабриката се назна-
чени следните лица: Костадин Ивана Анастасов-
ски, финансов директор, и Горѓи Давида Спасов-
ски, комерцијален директор. Тие фабриката ќе ја 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во гра-
ниците на овластувањето со старите регистрирани 
потписници Мургашански Михајло, директор, и 
Никола Бабановски, шеф на сметководството, сме-
тано од 17. X. 1962 година. 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 639/62. (1579) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 151, страна 411 е запишано следното: 
Цветковиќ Стојана Драгољуб, досегашен в. д. ди-
ректор на Рудниците и индустријата за неметали 
„Базалт" — Куманово, е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. 

За директор на 'Рудниците и индустријата за 
неметали „Базалт" — Куманово е назначен со ре-
шението на Народниот одбор на општината Ку-
маново, бр. 7244/1 од 28. IX. 1962 година Бошко 
Зизовски, кој што ќе ги потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето со но-
воназначениот потписник Цветковиќ Стојана Дра-
гољуб, референт по ХТЗ, сметано од 10. XI. 1962 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 694/62. (1580) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 79, 
страна 281 е запишано следното: На досегашните 
потписници на Земјоделската задруга „Пекарев" 
— Неготино и тоа: Трајко Панов, управник, Диме 
Славев Марков, шеф на сметководството, и Киро 
Ристов Димов, член на управниот одбор, им пре-
станува правото за потпишување, бидејќи се раз-
решени од должност. 

За управник на задругата е назначен Вано 
Пендев. Тој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето со новоназначените потписници Бојаџиев 
Љупчо, шеф на сметководството, и Димитар Донев, 
магазинер, сметано од 26. X. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 654/62. ^ (1583) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќјаните 
под рег. бр. 391, страна 213 е запишано следното: 
Драги Лазаревски, досегашен управник на Делов-
ното здружение за поледелско производство и 
промет со поледелски производи, репродукциони 
материјали и средства за инвестициона изградба 
„Слатина" — Градско, е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. 

За управник на здружението е назначен Клим-
каровски Коце. Тој здружението ќе; го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со старите регистрирани потписници Да-
наилов Ристо, претседател на управниот одбор, и 
Димчев Борис, референт по земјоделски произ-
води, сметано од 12. XI. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 696/62. (1584) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дбка во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 187, страна 199 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието за железарски ц градежни 

материјали на големо и мало „Тесла" - Тетово, 
бидејќи со решението на Народниот одбор на оп-
штината Тетово, бр. 04-12457 од 23. IX. 1961 година 
е фузионирано во новоформираното Трговско прет-
пријатие „Тесла" — Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 712/62. (1587) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 56, страна 127 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Трговското претпријатие на мало за огрев -
ни и градежни материјали „Дрвар", Тетово, би-
дејќи со решението на Народниот одбор на опш-
тината Тетово,, бр. 04-12458 од 23. IX. 1961 година 
е фузионирано во новоформираното Трговско прет-
пријатие „Тесла" — Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 713/62. (1588) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 256, страна 859 е запишано следното: 
Томче Гавроски, досегашен директор на Автотран-
спортното претпријатие „Полет" — Тетово, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Те-
тово, бр. 01-15546 од 26. X. 1962 година Ристо Нико-
лоски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето со стариот регистриран потписник Јордан 
Алексовски, книговодител, сметано од 27. XI. 1962 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 947/62. (1589) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под ред. бр. 4, страна 296 е запишано следното: 
Се проширува дејноста на Занаетчиското услужно 
претпријатие „Универзал" — Струмица, и покрај 
досегашната дејност, ќе врши и столарска дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 187/62. (1601) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 77, страна 221, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Идадија — Скопје бр. 
04-19836/1 од 22. XII. 1962 година Продавницата во 
Скопје на улица „Маршал Тит,о" бр. 16 на Прет-
пријатието за дрвна индустрија „Треска", Скопје, 
го преместува седиштето на ул. „Гоце Делчев" бр. 
17 во Скопје. 

Непо така и досегашниот раководител на Про-
давницата Јордан Димитровски е сменет. За hog 
раководител на продавницата е поставен Андо-
новски Илија, кој нема да биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 48/63. (136) 
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Окружниот стопански суд ео Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
Под рег. бр. 179, страна 467 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Титов Велес број 8131/1 од 28.1.1963 год. 
дејноста на Фабриката за порцелан и санитарна 
керамика „Борис Кадрии" од Титов Велес во идни-
на се проширува и тоа: се одобрува да врши услу-
ги на други стопански организации и индивидуал-
ни производители во следните погони: Лаборатори-
ја— вршење анализа и испитување на разни суро-
вини од рударски претпријатија и изгорување на 
рецептури од неметален смер; Столарска работил-
ница — изработување на дрвени модели; Електро 
работилница — да врши поправки на разни мерни 
инструменти и електромотори. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 89/63. (137) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Тетово бр. 04-12456 од 23. IX. 
1961 година фирмата на Продавницата во Тетово 
на ул. „19 ноември" бр. 1 на Трговското претпри-
јатие за текстил на големо и мало „Спорт" — Те-
тово во иднина се менува и ќе гласи: Трговско 
претпријатие за промет на големо и мало со тек-
стил и кожна галантерија „Јелак" — Тетово — 
Продавница број 1 во Тетово, на ул. „19 ноември" 
број 2. 

Раководител на продавницата е Џемил Јахја. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 68/63. (146) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Тетово бр. 04-12456 од 23. IX. 
1961 година фирмата на Продавницата број 9 во 
Тетово на улица „Страшо Пинџур" бр. 39 на Тр-
говското мешовито ангросистичко претпријатие 
„Јелак" — Тетово во иднина се менува и ќе гласи: 
Трговско претпријатие за промет на големо и мало 
со текстил и кожна галантерија „Јелак" од Те-
тово — Продавница број 2 во Тетово на улица 
„Страшо Пинџур" бр. 51. 

Раководител на продавницата е Трпе Авра-
моски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 69/63. (147) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Тетово бр. 04-12456 од 23. IX. 
1961 година фирмата на Продавницата број 6 во 
Тетово, плоштад „Маршал Тито" бр. 41 на Тргов-
ското мешовито ангросистичко претпријатие „Је-
лак" од Тетово во иднина се менува и ќе гласи: 
Трговско претпријатие за промет на големо и мало 

со текстил и кожна галантерија „Јелак" од Те-
тово — Продавница број 10 во Тетово, плоштад 
„Маршал Тито" бр. 29. 

Раководител на продавницата е МухединУмер. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 61/63. (148) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Тетово број 04-12456 од 23. IX. 
1961 година фирмата на Текстилната продавница 
број 10 во Тетово, плоштад „Маршал Тито" бр. 33, 
во иднина се менува и ќе гласи: Трговско прет-
пријатие за промет на големо и мало со текстил и 
кожна галантерија „Јелак" — Тетово — Продав-
ница број 11 во Тетово, плоштад „Маршал Тито" 
број 21. 

Раководител на продавницата е Илија Јоси-
фовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 60/63. (149) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Тетово бр. 04-12456 од 23. IX. 
1961 година фирмата на Текстилната продавница 
број 2 во Тетово на ул. „Страшо Пинџур" бр. 19 
на Трговското мешовито ангросистичко претпри-
јатие „Јелак" од Тетово во иднина се менува и 
ќе гласи: Трговско претпријатие за промет на го-
лемо и мало со текстил и кожна галантерија „Је-
лак" од Тетово — Продавница број 12 во Тетово, 
плоштад „Маршал Тито" бр. 7. 

Раководител на продавницата е Невзат Су-
лејмани. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 59/63. (150) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Тетово број 04-12456 од 23. IX. 
1961 година фирмата на Продавницата број 7 во 
Тетово, улица „Беличица" бр. 30 на Трговското 
мешовито ангросистичко претпријатие „Јелак" од 
Тетово во иднина се менува и ќе гласи: Трговско 
претпријатие за промет на големо и мало со тек-
стил и кожна галантерија „Јелак" од Тетово — 
Продавница број 13 во Тетово на улица „Беличи-
ца" број 28. 

Раководител на продавницата е Борис Пет-
ровски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 57/63. (151) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
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одбор на општината Теново бр. 04-12456 од 23. IX. 
1961 година фирмата на Текстилната продавница 
број 4 во Тетово, ул. „Страшо Пинџур" бр. 9, на 
Трговското мешовито ангросистичко претпријатие 
„Јелак" од Тетово во иднина се менува и ќе гласи: 
Трговско претпријатие за промет на големо и мало 
со текстил и кожна галантерија „Јелак" од Тетово 
— Продавница број 14 во Тетово, ул. „Страшо 
Пинџур" број 7. 

Раководител на продавницата е Абдд Акику. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 58/63. (152) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано 
Следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Тетово бр. 04-12456 од 23. IX. 
1961 година фирмата на Продавницата бр. 1 во 
Тетово, улица „Страшо Пинџур" бр. 23, на Тр-
говското мешовито ангросистичко претпријатие 
„Јелак" од Тетово во иднина се менува и ќе гласи: 
Трговско претпријатие за промет на големо и мало 
ср текстил и кожна галантерија „Јелак" од Те-
тово — Продавница број 15 во Тетово, улица 
„Страшо Пинџур" бр. 35. 

Раководител на продавницата е Тришо Ри-
стовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 64/63. (153) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Тетово број 04-12456 од 23. IX. 
1961 година фирмата на Продавницата број 6 во 
Тетово ул. „Беличица" бр. 26, на Трговското ме-
шовито ангросистичко претпријатие „Јелак" од 
Тетово се менува и во иднина ќ,е гласи: Трговско 
претпријатие за промет на големо и мало со тек-
стил и кожна галантерија „Јелак" од Тетово — 
Продавница број 5 во Тетово, улица „Тодор Ца-
поски Мерџан" бр. 2. 

Раководител на продавницата е Славе Гав-
ровски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 72/63. (154) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 290, страна 1135, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Тетово број 04-12456 од 23. IX. 
1961 година фирмата на Продавницата број 8 во 
Тетово, улица „Страшо Пинџур" број 18 на Тр-
говското мешовито ангросистичко претпријатие 
„Јелак" од Тетово во иднина се менува и ќе гла-
си: Трговско претпријатие за промет на големо и 
мало со текстил и кожна галантерија „Јелак" од 
Тетово — Продавница број 18 во Тетово, плоштад 
„Маршал Тито" број 26. 

Раководител на продавницата е Ферит Абду-
лан, 

18 декември 1963 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 67/63. (155) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 69, страна 199 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Продавницата број 3 во Скопје (Мала ста-
ница) на Трговското претпријатие за огревен и 
градежен материјал и градежна железарија на 
големо и мало „Огрев", Скопје согласно со Одлу-
ката на Работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 79/63. 1 (161) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 556, страна 124 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кале, Скопје, број 15031 од 12. XII. 1962 
година дејноста на Стовариштето во Скопје на 
Српската фабрика за стакло од Параќин во ид-
нина се проширува и со: продажба на шупло стак-
ло — порцулански и керамички артикли како 
сродни индустриски стоки. 

Стовариштето ќе врши продажба на мало и 
големо спрема решението на Народниот одбор на 
град Скопје — Секретаријат за стопанство број 
1076/10. IX. 1954 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 91/63. (162) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 74, страна 233, книга I е запишано 
следното: Се брише од. регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Продавницата (книжарница) во 
Скопје, ул. „Гуро Салај" б. б. на Претпријатието 
за учебници, прирачници, школски и администра-
тивни книги и обрасци „Просветно дело" од Скоп-
је, согласно со одлуката на работничкиот совет 
од 1. XI. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 732/62. (163) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 303, страна 1249, книга I е запишано 
следното: Решението на овој суд Фи бр. 8/63 од 
19.1.1963 година по однос на дејноста на Занает-
чиското претпријатие „Електро метал" — Тетово, 
се исправува, така што во иднина дејноста на За-
наетчиското претпријатие „Електро метал", Тетово, 
согласно со решението на Народниот, одбор на 
општината Тетово бр. 01-18305 од 24. XII. 1962 го-
дина е: изведување на електроинсталации за ос-
ветление, моторни инсталации, далеководи и тра-
фостаници до 10 кв на индустриски објекти, оп-
равка на сите видови електрични уреди, изработка 
на лимаро-браварски производи, вршење лимар-
ски, браварски и ^водоинсталатерски услуги и 
услуги од градежното занаетчиство, како и про-
дажба на сите видови електрични материјали, 
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музички инструменти, радоапарати и прибор, са-
нитарни инсталациони и водоинсталациони мате-
ријали и уреди и лимаро-браварски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 100/63. (166) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 63, 
страна 217 е запишано следното: Васил Попов, до-
сегашен в. д. управник на Земјоделската задруга 
„Слога" — Гевгелија, е разрешен од должност и 
му преставува правото за потпишување. 

За управник на задругата е назначен со реше-
нието на Народниот одбор на општината Гевгелија 
бр. 03-5931/1 од 26. XII. 1962 година Митко Геор-
гиев. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува со старите регистрирани потпис-
ници: Андон Лазаров Брзилов, комерцијалист, и 
Александар Ристов Николов, шеф на сметковод-
ството, сметано од 9. И. 1963 година, (во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 101/63. (217) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 655, страна 853, книга И е запишано 
следното: Ѓорѓи Мицев, досегашен раководител на 
Занаетчиската паркетарска задруга „Братство един 
ство" — Скопје, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За управник на задругата е назначен Иванов 
Александар. Тој задругата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува со новоназначениот пот-
писник Станиша Р. Младенов, сметано од 22. И. 
1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 124/63. (263) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 16, страна 51 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје број 04-2338/1 од 
19. И. 1963 година дејноста на Трговското прет-
пријатие за промет со нафта и нафтени деривати 
„Југопетрол", Скопје, во иднина се проширува и 
со продажба на хемиски производи од гранка-
та 120. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 125/63. (264) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 239, страна 631 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Фабриката за кон-
зерви „Вардар" — Скопје: Андоновски Трајче и 
Горевски Љубо им престанува правото за потпи-
шување, бидејќи се разрешени од должност. 

За потписници на фабриката и понатака оста-
нуваат: Русев Герман, Чилиманов Иван, инж. Ди-
мов Димитар, технички директор, и Ивановска 
Мара, шеф на сметководството, сметано од 20. II. 
1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 119/63. (265) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува: 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр, 285, страна 733 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кисела Вода — Скопје број 1409 од 
12. XII. 1962 година и решението на Народниот од-
бор на општината Идадија — Скопје брј 04-717 од 
11 и 16. И. 1963 година кон Претпријатието „Вар-
дар" увоз-извоз Скопје се припојува Претприја-
тието за купопродажба и поправка на радиоапа-
рати и делови „Радио центар" — Скопје. 

Со припојувањето Претпријатието за купо-
продажба и поправка на радиоапарати и делови 
„Радио центар" — Скопје се брише од регистарот 
на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 14, 
страна 43. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 141/63. (266) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 78, страна 225 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината И дади ја — Скопје број 04-908/1 од 
6. II. 1963 година дејноста на Претпријатието за 
промет со лекови „Реплек" од Скопје се менува 
и дополнува, така што во иднина ќе гласи: да 
врши набавка на: лекови, хемикалии, санитетски 
и завојни материјали, лабораториски материјали 
и опрема, забни материјали и опрема, медицински, 
електромедицински и технички инструменти и 
друга опрема за здравни установи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 144/63. (267) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
д,ека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 356, страна 1171 е запишано след,ното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Титов Велес број 13056/1 од И. 1.1963 
година кон Монтажно-инста л атерскоцо претпри-
јатие „Трајко Капчев" од Титов Велес се припо-
јува Електроинсталатерското претпријатие „Ди-
намо" од Титов Велес. 

Со ^рецитираното решение на Народниот од-
бор на општината Титов Велес број 13056/1 од 
11.1.1963 година и дејноста на Монтажното инста-
латерско претпријатие „Трајко Капчев" од Титов 
Велес во иднина е: вршење браварска, лимарска 
и инсталатерска дејност за централно греење и 
уреди за аклиматизација, инсталација за водовод, 
гасни постројки, канализација, електроинсталатер-
ска дејност, винкловање на електромотори, по-
правка на електрични уреди и градба на ниско 
напонска електрична мрежа, далеководи и по-
стројки на 10/0, 4 кв. 

Исто така досегашниот потписник на прет-
пријатието Благој Трајков Нанчев, мајстор, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 1 
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За потписници на претпријатието се назначени 
следните лица: Петруш Гајдов, шеф на сметко-
водството, и Ратко Ѓорѓиоски, секретар. Тие прет-
пријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат со стариот регистриран потписник 
Благој Панов Маџарав, директор, сметано од 
И. II. 1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 107/63. (268) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 383, страна 159 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ваните Проектантското бирјо — Гевгелија, бидејќи 
со решението на Народниот одбор на општината 
Титов Велес број 695/1 од 9. II. 1963 година и ре-
шението на Народниот одбор на општината Гев-
гелија број 03-5644 од 26. XII. 1962 година е при-
поено кон Проектантско^ биро — Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 158/63. (295) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 89, страна 227 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Титов Велес број 695/1 од 9. II. 1963 го-
дина и решението на Народниот одбор на општи-
ната Гевгелија број 03-5644 од 26. XII. 1962 година 
к;он Проектантско^) биро — Титов Велес се при-
појува Проектантско^ биро — Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 157/63. (296) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 177, страна 505 е запишано следното: 
Владимир Костадиновиќ, досегашен потписник на 
Рудникот за хром и антимон „Лојане", Куманово, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За нов потписник на рудникот е назначен 
Властимир Мариќ, директор на стопанско-сметко-
водниот комерцијален сектор. Тој претпријатието 
ќе го потпишува, задолжув,а и раздолжува со ста-
рите регистрирани потписници, сметано од 28. И. 
1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 146/63. (255) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 324, страна 985 е запишано следното: 
Димитров Петре, досегашен директор на Тргов-
ското претпријатие за промет со мешана стока на 
мало „Клепа" од Градско, е разреше од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решение на Народниот одбор на општината Град-
ско број 2316 од 6. IX. 1962 година Бошко Ристов-
ски и за шеф на сметководството Ангеловски Јор-
дан. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат, сметано од 21. И. 1963 
година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 120/63. (269) 

18 декември 1963 

КОНКУРСИ 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МЕЛИОРАТИВ-
НИТЕ СИСТЕМИ ВО СРМ - СКОПЈЕ И ЕЛЕК-

ТРОСТОПАНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА СРМ 
- СКОПЈЕ 

р а с п и ш у б а а т 

К О Н К У Р С 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУ-
ВАЧИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТОТ - ХИДРО-

ЦЕНТРАЛА „ТИКВЕШ" НА ЦРНА РЕКА 

Конкурсот се распишува по одредбите од чл. 48 
од Основниот закон за изградба на инвестициони-
те објекти („Службен лист на ФНРЈ" бр. 45/61 
год.) и одредбите од Законот за изградба на инве-
стиционите објекти („Службен весник на НРМ" 
бр. 33/62 год.). 

I. Инвеститори: Дирекција за изградба на ме-
лиоративните системи во СРМ — Скопје и Елек-
тростопанската заедница на СРМ — Скопје. 

И. Проектант: „Енергопроект" — Београд. 
III. Предмет на конкурсот е: Утврдување по-

добност на изведувачи за изградба на објектот: 
1. Насилна брана „Тиквеш" на Црна Река кај 

село Возарци, Кавадарско со соответните органи 
— градежни работи со претсметковна вредност на 
работите од сса 5.570.000.000 динари. 

2. Инекциона завеса на браната „Тиквеш" со 
претсметковна вредност на работите од сса 
717,000.000 динари. 

3. Претсметковна вредност на сите главни гра-
дежни работи изнесува сса 6,287,000.000 динари. 

Се повикуваат заинтересираните претприја-
тија да на адреса Дирекција за изградба на ме-
лиоративните системи во СРМ — ул. „12-та Удар-
на бригада" бр. 84-а Скопје, со ознака „ЗА КОН-
КУРС" поднесат пријави; за доказ на својата 
спремност за изведување на горенаведените ра-
боти,. 

За оценување на подобноста претпријатијата 
треба да ја поднесат следната документација: 

1. Решение за регистрација на организацијата, 
2. Оверен препис од образец 14 од завршната 

сметка за 1962 година, 
3. Податоци за стручните кадрови кои имаат 

искуство во изведувањето на слични работи и кои 
ќе бидат обавезно запослени при изведувањето на 
предните градежни работи, 

4. Податоци за расположивата механизација со 
која ќе се преземе изведувањето на градежните 
работи:, 

5. Да се наведат вакви и слични објекти кои 
стопанската организација ги градела досега, 

6. Изјава дека се со техничката документа-
ција, теренските, геолошките, хидролошките и 
останатите важни услови запознати и дека е при-
јавата поднесена по проучувањето на споменатата 
документациј а. 

IV. Рок за завршување на работите на овој 
инвестиционен објект е месец ноември 1967 година. 
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V. Рок за доставување на податоците односно 
пријавите за овој конкурс е 28 декември 1963 год. 

VI. Заинтересираните можат да добијат на 
увид потребна техничка документација, како и 
појасненија во Управата на системот „Тиквешко 
Поле" во Кавадарци или на телефон бр. 81-087 и 
81-267 Кавадарци. 

VII. Комисијата нема да ги зема во предвид 
пријавите на оние стопански организации кои не 
одговараат на условите од овој конкурс. 

VIII. Инвеститорот по завршениот конкурс 
писмено ќе ги обавести сите понудувачи за резул-
татите од истиот во законски предвидениот рок. 

(1542) 

Советот на Заводот за рибарство на СРМ, во 
согласност со Факултетскиот совет на Земјоделско-
шумарскиот факултет на Универзитетот во Скопје, 
распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место ДИРЕК-
ТОР на За1водот за рибарство на СРМ — Скопје 

Услови: Завршено високо образование на Зем-
ј од е л ско-шумарскиот факултет или Природно-ма-
тематичкиот факултет — група биологија со 
научно звање виши научен соработник или вон-
реден професор на универзитет. 

Плата по Правилникот за расподелба на лич-
ниот доход на работниците и службениците на 
Заводот. 

Рок за поднесување пријави по овој конкурс 
е месец дена од објавувањето. До колку во опре-
делениот рок не се пополни работното место, кон-
курсот останува отворен до пополнувањето. Молби 
со потребните.документи се поднесуваат до Заводот 
за рибарство на СРМ, Пошт. фах 190 — Скопје. 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
ПРИ СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 

КУМАНОВО 

распишува 
""" К О Н К У Р С 
за следното упразнето работно место: 
1) Управител на Установата со самостојно фи-

нансирање — Градска библиотека. 
У с л о в и : 

Кандидатот треба да има: 
— завршен филозофски факултет-катедра за 

библиотекарство и 3 години практика; 
— педагошка академија — македонски јазик и 

југословенска книжевност и 5 години практика; 
— средна библиотекарска школа со 7 години 

практика или друга средна школа и 10 години 
практика. 

Молбите со куса биографија, како и докумен-
тите по чјг. 31 од Законот за јавните службеници 
се доставуваат до Комисијата за службенички ра-
боти при Собранието на општината Куманово. 

Настап на работа по истекнувањето на кон-
курсот. 

Овој конкурс има важност 15 дена, а започнува 
од денот на објавувањето во „Службениот весник 
на СРМ" (1494) 

Во смисла на член 60 од Статутот на Комунал-
ниот завод за социјално осигурување и член 27 од 
Правилникот за трудови односи на КЗСО — Охрид, 
Конкурсната комисија на Комуналниот завод за 

социјално осигурување во Охрид 

р а с ц и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Директор на КЗСО — Охуид 
2. Шеф на Отсекот за пензиско и инвалидско 

осигурување 
3. Шеф на Отсекот за здравствено осигуру-

вање 
У С Л О В И : 

За работното место под точка прва кандидатот 
треба да има висока школска или стручна спрема 
со над 5 години служба на раководни места); 

За работното место под точка втора кандида-
тот треба да има висока или виша школска струч-
на спрема со 3 години соодветна службеничка 
практика; 

За работното место под точка трета кандида-
тот да има висока или виша школска спрема со 
три години потребна службеничка практика. 

Молбите правилно таксирани и со потребните 
документи за засновување на трудов однос канди-
датите да ги достават на адреса: Комунален завод 
за социјално осигурување — Конкурсна комисија 
— Охрид. 

Рок за поднесување на молбите е 15 дена по 
објавувањето на конкурсот во „Службен весник 
на СРМ". 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на личниот доход на работниците на КЗСО 
— Охрид. 

Заинтересираните за поблиски информации 
можат да се обратат во КЗСО — Охрид. (1490) 

Конкурсната комисија за назначување управ-
ници на земјоделските задруги на Собранието на 
општината Старо Нагоричане, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за назначување управник на Земјоделската за-
друга „Козјак", село Челопек. 

Услови: Кандидатот да има завршено земјо-
делски факултет со над 5 години работа во стру-
ката од кои над 3 години на раководни места или 
средно земјоделско училиште со над 15 години 
работа во струката од кои над 5 години на рако-
водни места. 

Стапување на работа веднаш по назначува-
њето. 

Личен доход по правилникот за расподелба 
на личниот доход на задругата. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во-
„Службен весник на СРМ". 

Кандидатите молбите со потребните документи 
ги поднесуваат до Конкурсната комисија за назна-
чување управници на земјоделските задруги на 
Собранието на општината Старо Нагоричане, (1489)̂  
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На основа Одлуката бр. 106/63 на Советот на 
Здравствената станица, како и согласноста на Се-
кретаријатот за народно здравје и социјална по-
литика на СРМ под бр. 03-2941/1 од 4. XII. 1963 
година, Управниот одбор на Здравствената ста-
ница во Вевчани 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за специјализација и тоа: 
1. Еден лекар по гинекологија и акушерство и 
2. Еден лекар по педијатрија. 
У с л о в и : Завршен лекарски стаж. Кандида-

тот да има најмалку три години работен стаж во 
село, како и позитивна оцена или мнение на са-
моуправните органи за неговата работа. 

Настап на работа веднаш или по договор. 
Личен доход според Правилникот за распре-

делба на личните доходи на здравствените и оста-
натите работници на Здравствената станица. 

Конкурсот важи до пополнување на работните 
места. 

Молби прописно таксирани со целокупната до-
кументација, предвидена со условите на овој кон-
курс, да се доставуваат до Управниот одбор на 
Здравствената станица во Вевчани. (1491) 

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ИСПИТАТЕЛЕН 
ИНСТИТУТ „МЕТОДИ МИТЕВСКИ" -н СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за директор на Институтот 
Право на учество на конкурсот имаат лица 

што ги исполнуваат условите предвидени, со За-
конот за научна работа и Правилата на Инсти-
тутот. 

Кандидатите со пријавата треба да поднесат 
куса биографија и список на научните трудови. 

Конкурсот трае месец дена од денот на обја-
вувањето. 

Пријавите се доставуваат до архивата на Зем-
јоделскиот испитателен институт. (1537) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

I. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ НАСТАВНИЦИ: 
- ХИРУРГИЈА, еден наставник (редовен, вон-

реден професор, виши предавач, доцент или 
предавач) 

— ФИЗИОЛОГИЈА, еден наставник (редовен, 
вонреден професор, виши предавач, доцент 
или предавач). 

II. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ СОРАБОТНИЦИ: 
- ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ, три асистента 
- ФТИЗИОЛОГИЈА, два асистента 
- ОФТАЛМОЛОГИЈА, два асистента 
- ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА, два асистент^ 
- ПЕДИЈАТРИЈА, два асистента 
- 'СУДСКА МЕДИЦИНА, еден асистент 
- ФИЗИОЛОГИЈА, три асистента 
- ХИРУРГИЈА, два асистента 
- РАДИОЛОГИЈА, еден асистент 
- МИКРОБИОЛОГИЈА, еден асистент 
- ПРОТЕТИКА, еден асистент 
Кандидатите под точка I и II со пријавата 

треба да поднесат потребни документи за избор 
предвидени во чл. 84 од Статутот на Медицинскиот 
факултет, како и чл. 31 од Законот за јавните 
службеници во колку не се во работен однос. 

Овој конкурс трае месец дена по објавува-
њето. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот 
на Медицинскиот факултет — Скопје. (1520) 

ДЕКАНАТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у е а 

К О Н К У Р С 

I. ЗА СТАЛНИ ХОНОРАРНИ ЛЕКАРИ: 
- ДЕНТАЛНА ПАТАЛОГИЈА, два лекара 
- ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА, еден лекар 
- ДЕНТАЛНА ХИРУРГИЈА, еден лекар 
Кандидатите под точка I треба да поднесат 

пријава таксирана со 50 дин. марка, биографија и 
диплома за завршен соодветен факултет. 

Овој конкурс трае до неговото пополнување. 
(1519) 

СОДРЖИНА 
Страна 

284. Одлука за ' доделување новогодишна 
награда на службениците и работниците 
на републичките државни органи, уста-
нови и организации — — — — — 825 

285. Решение за именување претседател на 
Републичката комисија за верски пра-
шања — — — — — — — — — 826 

286. Решение за именување директор на За-
водот за техничка помош — — — — 826 

287. Решение за разрешување директорот на 
Заводот за водостопанство — Скопје — 826 

288. Решенине за назначување инспектор на 
Републичкиот сообраќаен инспекторат 826 

289. Решение за именување член на Репуб-
личката комисија за службенички ра-
боти - - - - - - - - 826 

290. Решение за именување член на Комиси-
јата за бегалци од Егејска Македонија 827 

291. Решение за разрешување и именување 
член на Комисијата за одликувања — 827 

292. Решение за разрешување и назначување 
помошници на републички секретари 827 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско"издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

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


