
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 8 мај 1963 
С к о п ј е 

Број 17 Год. XIX 

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

101. 
На основа член 3 од Уредбата за основање 

Републичка комисија за водостопанство („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 3/63), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧ-

КАТА КОМИСИЈА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО 

1. Во Републичката комисија за водостопан-
ство се именуваат: 

а) за претседател 
- НАУМ ПЕЈОВ, помошник секретар во Се-

кретаријатот за земјоделство и шумар-
ство на Извршниот совет; 

б) за секретар 
- инж. АЛЕКСАНДАР ИЛИЕВ, виши со-

ветник во Секретаријатот за земјодел-
ство и шумарство на Извршниот совет; 

в) за членови: 
- НИКО НИЧА, помошник секретар во Се-

кретаријатот за индустрија на Извршниот 
совет; 

- ГЛИГОР ГЕЧЕВСКИ, помошник секре-
тар во Секретаријатот за сообраќај на 
Извршниот совет; 

- ТИБЕРИЕ КИРИЈАС, секретар на Сове-
тот за социјална политика и комунални 
прашања на НРМ; 

- ПАВЛЕ ИГНОВСКИ, помошник државен 
секретар во Државниот секретаријат за 

внатрешни работи на НРМ; 
- инж. потполковник МИРКО ВАЈС; 
- д-р СОТИР СОТИРОВСКИ, шеф на служ-

ба во Советот за народно здравје на НРМ; 
- ДУШАН ШАРОВИЌ, раководител на гру-

па во Заводот за стопанско планирање 
на НРМ; 

- инж. МЕТОДИ КОСТОВ, советник во Се-
кретаријатот за земјоделство и шумар-
ство на ИС; 

- инж. ДУШАН БАБИЌ, директор на За-
водот за водостопанство на НРМ; 

- БЛАГОЈ МЕНКАЏИЈА, директор на Хи-
дрометеоролошкиот завод на НРМ; 

- инж. агроном КИРО АПОСТОЛСКИ, ди-
ректор на Заводот за рибарство на НРМ; 

- инж. КИРИЛ ЖЕРНОВСКИ, редовен 
професор на Техничкиот факултет — 
Скопје; 

- д-р МИЛОРАД СИБИНОВИЌ, редовен 
професор на Земј оделско-шумарскиот фа-
култет — Скопје; 

- инж. БРАТИСЛАВ СУБАНОВИЌ, редо-
вен професор на Техничкиот факултет — 
Скопје; и 

инж. АЛЕКСАНДАР ТАРЕВСКИ, вонреден 
професор на Техничкиот факултет — 
Скопје. 

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

Бр. 09-694/1 
25 март 1963 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, 
Филип Брајковски, с. р. 

Потпретседател, 
Ристо Џунов, с. р. 

102. 
На основа на член 13 точ. в) од Законот за 

здруженијата, собирите и другите јавни собранија 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/46) по исполну-
вањето условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот За-
кон, Државниот секретаријат за внатрешни рабо-
ти на HP Македонија — Скопје донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РА-
БОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА МИК-

РОБИОЛОЗИТЕ НА НРМ 

Според поднесените кон -пријавата правила и 
програма се одобрува основањето и работата на 
Здружението на микробиолозите на НРМ, со се-
диште во Скопје, а со право на дејност на под-
рачјето на HP Македонија. 

Бр. 20-4300/1 
29 март 1963 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Боро Чаушев, с. р. 
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Опасен дел 

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

ВЕСНИК НА СРМ" 

1. - СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводна парни-
ци, оставински расправи, прогласување за неважни 
полиси^ барира ни чекови, повикување наследници 
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 
— 5.000 динари; 

4. — Промени и бришење од регистарот на сто-
панските организации — 3.800 динари; 

5. — Регистрации на установите со самостојно 
финансирање — 80 ,динари за еден сантиметар квад-
ратен во весникот; 

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

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

8. Конкурси и јавни наддавања — 80 динари за 
еден сантиметар квадратен; 

9. — Огласување за неважни печати и штем-
били - од збор 50 динари; 

10. — МАЛИ ОГЛАСИ: лични карти, здравстве-
ни легитимации, работни книшки, свидетелства, 
воени документи, ловечки исправи, оружен лист и 
други слични огласи — 350 динари; 

11. — Биланси на стопанските организации (само 
биланс по обр. 11 — Дин. 11.000), а заедно со извод ѓ " 
од извештајот ќе се наплатува по 80 динари за еден 
сантиметар квадратен; 

12. — За огласи што не се опфатени во горните 
точки ќе се наплатува -^ '80 динари за еден санти-
метар квадратен. 

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

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

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

Оваа тарифа ќе се применува од денот на 
објавувањето. 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5649/1 од 19 март 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Тодоровски Коце, роден на ден 12 мај 1946 
година во Прилеп, од татко Тодор и мајка Рајна, 
така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Љупчо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (145) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4226/1 — 63, ја одобри 
промената на фамилијарното име на Рафаил овени 
Рафаил, роден на 6 април 1930 година во село 
Галичник, Тетовска околија, од татко Јован и мај-
ка Љубица. Оваа промена е одобрена и на Рафа-
иловска Тодорка, родена на ден 15 април 1942 
година во село Хазнатар, Демирхисарска околија, 
Грција, од татко Атанас и мајка Марија, така 
што во иднина фамилијарно^ име на обајцата 
ќе им гласи Синокапчев, односно Синокапчева. 

Промената на фамилијарно^ име на Рафаи-
ловеки Рафаил се протегнува и на неговиот ма-
лолетен син Рафаиловски Јован, роден на ден 15 
април 1962 година во Струмица. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (146) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-3744/2 од 25 март 
1963 година, ја одобри промената на фамилијар-
но!^ име на Литков Ристо, роден на 14 август 
1944 година во село Ново Село, Штипска околија, 
од татко Петар и мајка Марија, така што во иднина 
фамилијарно^ име ќе му гласи Павлов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (147) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-3243/2 од 22 март 
1963 година, ja одобри промената на роденото име 
на Селими Насрудин, роден на 7 октомври 1925 го-
дина во село Неготино, Тетовска околија, од татко 
Хатиб и мајка Асије, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Нуредин. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (149) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-3760/2 од 22 март 
1963 година, ја одобри промената на роденото 
име на Мусли Месут, роден на ден 18 септември 
1942 година во село Неготино, Тетовска околија, 
од татко Рефик и мајка Зубејде, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Насуф. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (150) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5745/1 од 25 март 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
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на Скандери Хајрулах, роден на ден 27 мај 1938 
година во село Ломница, Тетовска околија, од 
татко Садула и мајка Бехаре, така што во ид-
нина роденото име ќе му гласи Абдула. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (151) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5590/1 од 28 март 
1963 година, ја одобри промената на 1фамилиј зр-
ното име на Шемшедини Сефедин, роден на ден 
13 мај 1928 година во село Велешта, Охридска 
околија, од татко Шемшедин и мајка Белкиз, 
така што во иднина фамилијарно^) име ќе му 
гласи Рочи. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (152) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-20729/1 од 14 ноем-
ври 1962 година, ја одобри промената на роденото 
име на Касоски Шехи, роден на 6 јуни 1955 го-
дина во с. Србица^ Охридска околија, од родители: 
татко Касоски Исен и мајка Анифе, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Сефедин. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (153) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-22854/1 од 24 декем 
ври 1962 година, ја одобри !промената на фамили-
јарното име на Павлески Витомир, роден на 17 
октомври 1933 година во село Србјани, Охридска 
околија, од родители: татко Иван и мајка Ната-
лија, така што во иднина фамилијарното име ќе 
му гласи КОЧОСКИ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (154) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-22409/1-62 од 8 јануари 
1963 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Лебитовиќ Леб. Зулфи, роден на 
16 јуни 1937 година во село Велешта, Охридска 
околија, од татко Лебитовиќ Лебит и мајка Ле-
битовиќ Примила, така што во иднина фамили-
јарното име ќе му гласи Бектеши. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (155) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5266/2 од 2 април 
1963 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Саздов Александар, роден на 16 ноем-
ври 1989 година во Титов Велес, од татко Христо 
и мајка Феда, така што во иднина фамилијар-
н о ^ име ќе му гласи Копанданов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (156) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5217/1 од 16 март 
1963 година, ја одобри промената на личното име 
на Николовски Михајло, роден на ден 4 јули 
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1925 година во Битола, од родители: татко Ристо 
и мајка А спасија, така што во иднина личното 
име ќе му гласи Тасевски Мишко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (157) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5593/1-63, ја одобри 
промената на фамилијарната име на Атанасов 
Томе, роден на ден 8 октомври 1920 година во 
село Дабиља, Штипска околија, од татко Коте и 
мајка Елена. Оваа промена е одобрена и на Ата-
насова Елена, родена на 11 февруари 1916 година 
во с. ДабиЈва, Штипска околија, од татко Донев 
Коте и мајка Зуица, така што во иднина фами-
лијарно то име ќе им гласи Караманов односно 
Караманова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „ Службен весник на СРМ". (159) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5499/1 од 18 март 
1963 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Димчев Живко, роден на ден 17 ав-
густ 1935 год. во с. Дабниште, Титоввелешка око-
лија, од татко Дончо и мајка Панда, така што 
во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Ата-
насов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (160) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5362/1 од 18 март 
1963 година, ја одобри промената на личното име 
на Рамадановски Џемаил, роден на ден 8 септем-
ври 1922 година во село Света Петка, Скопска 
околија, од татко Неџип и мајка Арифка, така 
што во иднина личното име ќе му гласи Раманов-
ски Џелил. 

Промената на фамилијарно^ име на Рамада-
новски Џемаил се протегнува и на малолетните 
му деца: Рамадановски Илијас, роден на ден 10 
февруари 1953 година; Рамадановски Алија, роден 
на ден 14 февруари 1956 година; Рамадановска 
Мервде, родена на 3 февруари 1958 година; Ра-
мадановски Ферид, роден на 9 април 1960 година, 
сите родени во село Света Петка, Скопска околија, 
така што во иднина фамилијарно!^ име ќе им 
гласи Рамановски односно Рамановска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (161) 

.Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4495/1 од 4 маот 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Богоевски Крсте, роден на 12 јули 1924 година 
во село Олевени, Битолска околија, од татко Јо-
ван и мајка ѓурѓа, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Ставре. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (162) 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-22689 од 8 февруари 
1963 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Пуневска Слободанка, родена на 23 септем-
ври 1944 година во град Битола, од родители: татко 
Иван и мајка Фана, така што во иднина фамили-
јарното име ќе и гласал Буневска. 

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

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Бахтијар Ахмед Шукрија, од Скопје, ул. „123" 
бр. 28, поднесе тужба за исполнение на договор и 
извршување на пренос, против Рамиз Абдиев Ел-
маз, бивш од Скопје, ул. „123" бр. 28, а сега во не-
извесност. 

Се повикува тужениот Рамиз Абдија Ела^јаз, 
сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ", да ја соопшти на судот својата точна адреса 
или да се јави лично. Во противен случај ќе му 
биде одреден старател, кој ќе го застапува пред 
судот на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 251/63. 
(148) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 230, страна 771 е занишано следното: 
Претпријатието за проектирање „Проект" — Ку-
маново, согласно со решението на Народниот одбор 
на општината Куманово број 82 од 2. XI. 1962 година 
е ставено под редовна ликвидација. 

Ликвидационата комисија ја сочинуваат, со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово број 7595/1 од 1. IV. 1963 година 
следните лица: Зико Зиков аки, претседател, Киро 
Кралевски, Стојан Спасовски, Стојан Марковски 
и Велин Атанасов, членови. 

Ликвидатор за спроведување на ликвидаци-
оната постапка е Установата за ликвидациони и 
книговодствени' услуги — (Куманово, именувана со 
решението на Народниот одбор на општината Ку-
маново број 7849 од 13. IV. 1963 година, којашто ја 
претставува Љубомир Трајковски, в. д. управник, 
и тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето, сме-
тано од 15. IV. 1963 година. 

На Горѓи Ефремовски, директор, му престанува 
правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
244/63. (434) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 782, страна 567, книга III, е запишано под 
фирма: Деловно здружение за промет со добиток 
и добиточни производи и снабдување со репродук-
ционен материјал и инвестициона опрема „Маке-
донија Кооп" — Скопје. Предмет на работењето на 
Здружението е: 1. да набавува добиток за приплод 
како и добиточна храна, опрема за сточарство и 
друг репродукционен материјал; 2. организација на 
деловната техничка соработка меѓу членките на 
Здружението, како и меѓу членките на други сто-
пански организации вон Здружението, за произ-
водство на приплоден и товен материјал; 3. плас-
ман на домашен и странски пазар на произведени 
или откупени производи, товен и приплоден доби-
ток, млечни и месни производи, кожа, волна и други 
добиточни производи, добиточна храна и други про-
изводи потребни за унапредување и развивање на 
добиточното производство; 4. ги усогласува про-
изводните планови на членките по однос на асорти-
манот и квалитетот на добитокот и добиточните 
производи и во таа смисла настојува да се усво-
јуваат и применуваат современи технички процеси 
и организација на работата; 5. организира прерабо-
тување и доработување на добиточни производи што 
ги произведуваат и откупуваат членките на Здру-
жението; 6. укажува на постојните можности за 
проширување на производните капацитети и пора-
ционално користење на производните средства, дава 
помош на членките за усвојување на нови произ-
води, организира помош од една членка на друга; 
7 ја организира и развива меѓусебната соработка и 
ги пренесува искуствата од одделни членки и дру-
ги претпријатија на други членки; 8. се грижи за 
снабдување на членките со репродукционен мате-
ријал од земјата и странство, ги снабдува со доби-
точна храна и сите машини и уреди од областа на 
стопанството, нужни за нивните инвестициони ка-
пацитети; 9. организира извоз на добиток и доби-
точни производи, како и увоз на добиток, т.е. при-
плоден материјал, опрема, добиточна храна и слич-
но; 10. за сметка и според потребите на своите член-
ки организира изложби и саеми на приплоден до-
биток и добиточни производи и учествува на до-
машни и странски пазари со добиток и добиточни 
производи; 11. организира пропаганда за унапреду-
вање на сточарското производство и пласман на 
приплодниот добиток и добиточните производи; 
12. ги проучува и на соодветен начин ги запознава 
членките со современите зоотехнички постигнува-
ња во производството на сточарството и добиточни-
те производи во земјата и странство; 13.̂  врши и 
други услуги за сметка на членките и тоа: допре-
мување, отпремување и транспортирање на доби-
ток,, добиточни производи, добиточна храна, ма-
шини и друго, за која цел може да основа и орга-
низира разни помошни постројки, како што се: 
сервиси и слично или претпријатија, а може за 
сметка на своите членки да склучува и договори 
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во оваа смисла и со веќе постојните претпријатија; 
14. го следи и го проучува движењето на цените 
на домашните и странските пазари за приплоден 
добиток, машини, добиточна храна и други мате-
ријали потребни за сточарското производство а во 
врска со тоа ги запознава членките на Здруже-
нието на соодветен начин; 15. врши и останати 
услуги за потребите на своите членки. 

Деловното здружение е основано со договор 
склучен помеѓу членките: 1. Земјоделскиот комби-
нат „Куманово" — Куманово, 2. Земјоделско-ин-
дустрискиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје, 3. 
Претпријатието за меѓународна трговија „Интерек-
спорт" — Белград, 4. Претпријатието „Ладилник" -
Скопје, 5. Трговското претпријатие „Банат" — Скоп-
је, 6. Земјоделско-индустрискиот комбинат „Овче 
Поле" — Свети Николе, 7. Овчарското стопанство 
,Л мај" —- село Драгоево, Штипско, 8. Земј одвлеко-
вте дустрискот комбинат „Црвена звезда" — Штип, 
9. Деловното здружение „Брегалница" — Штип, 10. 
Земјоделското стопанство „Струмичка котлина" — 
Струмица, 11. Земјоделското стопанство — комби-
нат „Повардарие" — Неготино, 12. Земјоделската 
задруга „Светлост" — село Породин - Битолско, 13. 
Земјоделското стопанство „Радобор" — Битола, 14. 
Сточарското стопанство „Кајмакчалан" — Битола, 
15. Земјоделското стопанство „Педагошка" — Ло-
говарди, Битолско, одобрен од Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје, со решението 02/4 
бр. 4998/1 од 1. IV. 1963 година. 

Здружението ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето инж. Киро 
Томовски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
220/63. (422) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 28-УП-1962 година, рег. бр. 17/62, свеска П, 
е запишана под фирма: Килимарска работилница 
во изградба „Илинден" во Кичево. Предмет на ра-
ботењето на работилницата е: изработка на сите 
видови килими. 

Килимарската работилница е основана од На-
родниот одбор на општината Кичево, со реше-
нието бр. 02-6115/1 од 7-УП-1962 година. 

Килимарската работилница ќе ја потпишувл 
раководителот Поповски Илија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 318/62. (1183) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 269, страна 777, е запишан под фирма: Зем-
јоделско стопанство „Грозд" од село Дуброво Ти-
товвелешка околија, Работнички ресторан во село 
Дуброво. Предмет на работењето на ресторанот е 
исхрана и точење на разни пијалоци. 

Ресторанот е основан од Работничкиот совет 
на Земјоделското стопанство „Грозд" од село Ду-
брово, а согласно со решението на Народниот одбор 
на општината Неготино под бр. 04-1505/1 од 
21-V-1962 година. 

Раководител на ресторанот е Куртишов Алил 
Работничкиот ресторан ќе го претставува, за-

должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето стопанството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 469/62. (1096) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на (претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 208, страна 579, е запишана под фир-
ма: Печатница и книѓовезница „Напредок" — Те-
тово — Работничка менза во Тетово. Предмет на 
работењето на мензата е: делење на ладни и топли 
јадења и безалкохолни пијалоци на работниците 
и службениците од двете претпријатија. 

Мензата е основана од Работничкиве совети на 
Претпријатието „Метал" — Тетово и Печатницата 
и книговезница „Напредок" — Тетово, а согласно 
со решението на Народниот одбор на општината 
Тетово под бр. 04-7938/1 од 23-VI-1962 година. 

Раководители на мензата се Билбиловски Ве-
лимир и Мирчески Драгутин. 

Работничката менза ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат во границите на овласту-
вањето Александар Апостолски, директор, и Раде 
Стефаноски, материјален книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Фи 
бр. 460/62. (1100) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-VTI-1962 год., рег. бр. 68/55, свеска I, е запи-
шано под фирма: Бифе во село Слепче, во состав 
на Земјоделската задруга „Македонија", село Слеп-
че — Демир Хисар. Предмет на работењето на 
бифето е: вршење услуги односно продажба на 
следните видови артикли: алкохолни и безалко-
холни пијалоци, тутунски преработки и кибрит, 
сувомесни производи, конзервирано месо и риба 
и млечни производи. 

Бифето е основано од Земјоделската задруга 
„Македонија" од село Слепче, а согласно со одо-
брението на НО на општината Демир Хисар бр. 
1100/1 од 3-V1I-1962 година и од Задружниот сојуз 
- Битола бр. 04-309 од 16-УП-1962 година. 

Раководител на бифето е Карчевски Веле, а 
ќе го потпишува лицето што е овластено да ја 
потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански, суд во Битола, Фи 
бр. 319/62. (1174) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-VTI-1962 година, рег. бр. 199/55, свеска I, е за-
пишан под фирма: Работнички ресторан при Ин-
дустријата за кожи „Борис Кидрич" — Битола. 
Предмет на работењето "на ресторанот е: спремање 
и сервирање на топла храна исклучиво за работ-
ниците и службениците на претпријатието, како 
и продажба на пиво и безалкохолни пијалоци во 
затворени шишиња и тутун и кибрит. 
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Ресторанот е основан од Индустријата за кожи 
„Борис Кидрич" од Битола, а основањето е одо-
брено од НО на општината Битола, со решението 
бр. 06-3216 од 10-V1I-1962 година. 

Раководител на ресторанот е Стојановски Алек-
сандар, а ќе го потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 297/62. (1176) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-VIII-1962 година, рег. бр. 21/62, свеска I, е за-
пишана под фирма: Продавница број 1 во Битола 
на Вараждинската текстилна индустрија „Вартекс" 
од Вараждин. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на готова конфекција и при-
бор на текстилната галантерија. 

Продавницата е основана од „Вартекс" — Ва-
раждин, а основањето е одобрено од НО на општи-
ната Битола, со решението бр. 06-1441 од 16-IV-1962 
година!. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Николовски Сотир. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 324/62. (1177) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-VHI-1962 година, рег. бр. 20/61, свеска П, е за-
пишана под фирма: Продавница за вар во Битола 
на Шумското индустриско претпријатие „Преспа^ 
од Ресен. Предмет на работењето на претприја-
тието е: продажба на вар од сопствено производ-
ство. 

Продавницата е основана од Шумското инду-
стриско претпријатие „Преспа" од Ресен, а соглас-
но со одобрението на НО на општината Ресен бр. 
08-3555 од 28-VI-1962 година. 

Раководител на продавницата е Целовски Иб-
раим, и ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 298/62. (1178) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-V-1962 година, рег. бр. 1/62, свеска I, е запи-
шана под фирма: Продавница „Радиоцентар" во 
Битола на Трговското претпријатие „Нова трго-
вија" од Битола. Предмет на работењето на про-
давницата е: трговија со музички инструменти, ра-
диоапарати, инструменти и прибор, фотографски 
и оптички апарати, инструменти и друго, електро-
технички материјали, саати и изработки од драго-
цени материјали. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Нова трговија" од Битола. 

Раководител на продавницата е Борис Гага-
лев, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 233/62. (1179) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските, организации 
на 15-V-1962 година, рег. бр. 1/62, свеска I, е за-
пишана под фирма: Продавница „Полет" во Би-
тола на Трговското претпријатие „Нова трговија4 

од Битола. Предмет на работењето на продавни-
цата е: трговија со бои, лакови, хемикалии и при-
бор. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Нова трговија" од Битола. 

Раководител на продавницата е Кирил Кара-
мичев, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд, во Битола, Фи 
бр. 234/62. (1180) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-V-1962 година, рег. бр. 1/62, свеска I, е запи-
шана под фирма: Продавница „Универзал" во Би-
тола на Трговското претпријатие „Нова трговија" 
од Битола. Предмет на работењето на продавни-
цата е: трговија со железарски и метални стоки, 
велосипеди, машини за шиење и прибор, технички 
стоки за снабдување на производните претприја-
тија, фотографски и оптички апарати, инструменти 
и др., музички инструменти, радиоапарати, инстру-
менти и прибор, медицински, здравствени и научни 
апарати, инструменти прибор, електротехнички ма-
теријали, саати и изработки од драгоцени мате-
ријали, санитарен и инсталационен материјал, про-
тивпожарни справи, материјал и прибор. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Нова трговија" од Битола. 

Раководител на продавницата е Герман Лан-
гов, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 235/62. (1181) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-V-1962 год., рег. бр. 1/62, свеска I, е запишана 
под фирма: Продавница „Технометал" во Битола 
на Трговското претпријатие „Нова трговија" од 
Битола. Предмет на работењето на продавницата 
е: трговија со железарски и метални стоки, вело-
сипеди, машини за шиење и прибор, технички 
справи за снабдување на производните претприја-
тија, фотографски и оптички апарати, инструменти 
и друго, музички инструменти, радиоапарати, ин-
струменти и др., медицински, здравствени и научни 
апарати, инструменти и прибор, електротехнички 
материјали, саати и изработки од драгоцени ма-
теријали, санитарен и инсталационен материјал, 
стакло, порцелан и керамички стоки, противпожар-
ни справи, материјал и прибор. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие ,,Нова трговија" — Битола. 
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Раководител на продавницата е Јанко Русо-
маров, а ќе ја потпишува лицето ш о е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, ФИ 
бр. 236/62. (1182) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-V1I-1962 година рег. бр. 117/55, свеска III, е за-
пишана под фирма: Стоковна куќа на Трговското 
претпријатие „Охридски магазин" од Охрид. Пред-
мет на работењето на стоковната куќа е: продажба 
на текстил, куси и плетени стоки и конфекција, 
галантериска базарски стоки и играчки, чевли, 
производи од гума, каучук и пластични маси, же-
лезарски и метални стоки, велосипеди, машини за 
шиење и прибор, фотографски и Оптички апарати, 
инструменти и прибор, музички инструменти, ра-
диоапарати и прибор, спортски прибор, електро-
технички материјали, саати и изработки од драго-
цени материјали, парфимериски и козметички сто-
ки, стакло, порцелан и керамички стоки, намештај, 
канцелариски материјал, хартија, школски прибор 
и прибор за пишување, книги и музикални, про-
изводи врз база на шеќер и какао, алкохолни л 
безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, ки-
брит и прибор и производи од домашна ракотворба 
и уметнички занаети. 

Стоковната куќа е основана од Трговското 
претпријатие „Охридски магазин" од Охрид, а 
согласно со решението на НО на општината Ох-
рид бр. 04-7008/2 од 21-VTI-1962 година. 

Раководител на - стоковната куќа е Славе 
Патчев, а ќје ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 316/62. (1184) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-УП-1962 година, рег. бр. 20/62, свеска I, е за-
пишано под фирма: Претпријатие за производство 
на огледала, брусење на стакло и матирање и 
стаклорезачки услуги „Кристал" од Прилеп. Пред-
мет на работењето на претпријатието е: произ-
водство на огледала, брусење и матирање на стак-
ло и стаклорезачки услуги. 

Претпријатието е основано од Народниот одбор 
на општината Прилеп, со решението бр. 01-4886/1 
од 27-VI-1962 година. 

Претпријатието ќе го потпишува в. д. дирек-
торот Христо Милчиновски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 321/62. (1186) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 23-VTI-1962 година, рег. бр. 19/62, свеска I, е 
запишана под фирма: Бензинска пумпа во Прилеп 
на Трговското претпријатие за промет со нафта 
„Југопетрол" од Скопје. Предмет на работењето на 
бензинската пумпа е: продажба на нафта и наф-
тени деривати, мазива, ул^а и масти на мало и 
уреди за арчење на плин. 
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Бензинската пумпа е основана од Претприја-
тието „Југопетрол" од Скопје, а согласно со ре-
шението на НО на општината Прилеп бр. 04-4381/1 
од 5-УП-1962 година. 

Бензинската пумпа ќе ја потпишува раководи-
телот Благоја Тодоров. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 302/62. (1187) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-УП-1962 година, рег. бр. 12/55, свеска IV, е за-
пишана под фирма: Продавница во село Претор 
на Трговското претпријатие „Задругар" од Ресен 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на колонијална и мешана стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар" од Ресен, а согласно со одо-
брението на НО на општината Ресен бр. 05-5575/1 
од 5-УП-1962 година. 

Раководител на продавницата е Диневски Ни-
кола, а ќе ја потпишува Рабаџиевски Петре, ди-
ректор на „Задругар" — Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 306/62. (1188) 

Окружниот стопански 'суд, во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 23-VII-1962 година, рег. бр. 15/62, свеска П, е 
запишана под фирма: Продавница во Ресен во 
состав на Комбинатот за гума „Вулкан" од Ниш. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на чевли од кожа, гума и пластична маса 
и друга техничка стока, како и чорапи, лажици 
за чевли, бои за чевли, улошци, фазони за калапи 
и врвци. 

Продавницата е основана од Комбинатот за 
гума и чевли „Вулкан" од Ниш, а согласно со 
одобрението на НО на општината' Ресен бр. 05-4317/3 
од 19-VI-1962 година. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Бутевски Наум. 

Од Окружниот стопански суд! во Битола, Фи 
бр. 303/62. (1189) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 96, страна 225, е запишана под фирма: 
Трговско мешовито претпријатие на мало и големо 
„Кораб" од Гостивар — Продавница во село Сим-
ница. Предмет на работењето на продавницата е-
промет со животни намирници и предмети за куќни 
потреби, производи врз база на шеќер и какао, зе-
ленчук, овошје и преработки од овошје, млеко, 
млечни производи, леб и печиво, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, преработки од тутун, ки-
брит и прибор, канцелариски материјали, хартија, 
школски прибор и прибор за пишување, житарици 
и мелнички производи, стакло, порцелан и кера-
мички стоки, парфимериски и козметички стоки, 
бои, лакови, хемикалии и прибор, електротехни-
чки материјали, нафтени деривати, мазиво-уље и 
маст, железарски и метални стоки и мешани стоки. 
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Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското мешовито претпријатие на мало 
и големо „Кораб" од Гостивар, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Гости-
вар под бр. 4031 од 18-VI-1962 година. 

Раководител на продавницата е Бошко Леков-
ски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 550/62. (1191) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на цретприј ати јата и дуќа-
ните, рег. бр. 96, страна 225, е запишана под фир-
ма: Трговско мешовито претпријатие на мало и 
големо „Кораб" од Гостивар — Продавница во 
село Лакавица. Предмет на работењето на продав-
ницата е: промет со животни намирници и пред-
мети за куќни потреби, производи врз база на 
шеќер и какао, зеленчук, овошје и преработки од 
овошје, млеко и млечни производи, леб и печиво, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, преработки 
од тутун, кибрит и прибор, канцелариски матери-
јали, хартија, школски прибор и прибор за пишу-
вање, житарици и мелни^Јки преработки, стакло, 
порцелан и керамички стоки, саати и производи 
од племенити метали, парфимериски и козметички 
стоки, бои, лакови, хемикалии и прибор, електро-
технички материјали, нафтени деривати, мазива— 
уље и маст, железарски и метални стоки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското мешовито претпријатие на мало 
и големо „Кораб" од Гостивар, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Гости-
вар под бр. 4032 од 18-VI-1962 година. 

Раководител на продавницата е Абази Абаз 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во СколЈе, Фи 
бр. 549/62. (1192) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претуриј атијата и дуќа-
ните, рег. бр. 96, страна 225, е запишана под 
фирма: Трговско мешовито претпријатие на мало 
и големо „Кораб" од Гостивар — Продавница во 
село Долна Бањица. Предмет на работењето на 
продавницата е: промет со животни намирници 
предмети за куќни потреби, производи врз база 
на шеќер и какао, зеленчук, овошје и преработки 
од овошје, млеко, млечни производи, леб и пе-
чиво, алкохолни и безалкохолни пијалоци, пре-
работки од тутун, кибрит и (прибор, канцелариски 
материјали, хартија, школски прибор и прибор 
за пишување, житарици и илински преработки, 
стакло, порцелан и керамички стоки, саати и про-
изводи од племенити метали, парфимериски и коз-
метички стоки, бои, лакови, хемикалии и прибор, 
електротехнички материјали, нафтени деривати, 
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мазиво—уље и масти, железарски и метални стоки 
и мешани стоки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското мешовито претпријатие на мало 
и големо „Кораб" од Гостивар, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Гости-
вар под бр. 4028 од 18-VI-1962 година. 

Раководител на продавницата е Исмаил Ис-
маили. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 551/62. (1193) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 96, страна 225, е запишана под фир-
ма: Трговско мешовито претпријатие на мало и го-
лемо „Кораб" од Гостивар — Продавница во село 
Врапчиште. Предмет на работењето на продавни-
цата е: промет со животни намирници и предмети 
за куќни потреби, деликатесни производи, произво-
ди врз база ,на шеќер и какао, зеленчук, овошје и 
преработки од овошје, млеко, млечни производи, 
леб и печиво, алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
преработки од тутун, кибрит и прибор, прибор за 
пишување, житарици и мелнички преработки, ста-
кло, порцелан и керамички стоки, саати и произ-
води од племенити метали, парфимериски и коз-
метички стоки, бои, лакови, хемикалии и прибор 
електротехнички материјали, нафтени деривати, 
мазиво — уље и маст, железарски и метални стоки, 
пчеларски материјали и прибор и мешани стоки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското мешовито претпријатие на мало 
и големо „Кораб" од Гостивар, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Гости-
вар под бр. 4035 од 18-VI-1962 година. 

Раководител на продавницата е Аливеби Аручи. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува во границите на овластувањето мати-
чното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 552/62. (1194) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 96, страна 225, е занишано следното: 
Трговско мешовито претпријатие на мало и големо 
„,Кораб" од Гостивар — Продавница во Гостивар, 
ул. „Борис Кидрич" бр. 46. Предмет на работењето 
на продавницата е: ќе врши промет со животни 
намерници и предмети за куќни потреби, дели-
катесни производи, месо и преработки од месо, 
стакло, порцелан и керамички стоки, емајлирани 
садови, млеко, млечни производи, леб и печиво, 
зеленчук, овошје и преработки, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, галантериска и базарска сто-
ка и играчки, парфимериски и козметички стоки, 
преработки од тутун, кибрит и прибор. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското мешовито претпријатие на мало 
и големо „Кораб" од Гостивар, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Гости-
вар под бр. 4043 од 16-VI-1962 година. 

Раководител на продавницата е Јанко Фили-
повски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот Стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 553/62. ^ (1195) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 96, страна 225, е запишана под 
фирма: Трговско мешовито претпријатие на го-
лемо и мало „Кораб" од Гостивар — Продавница 
во село Горна Бањица. Предмет на работењето на 
продавницата е: промет со животни намирници и 
предмети за куќни потреби, деликатесни производи, 
риби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутун-
ски преработки, кибрит и прибор, производи врз 
база на шеќер и какао, канцелариски матери-
јали, хартија, школски прибор и прибор за пишу-
вање, стакло, порцелан и керамички стоки, саати и 
драгоцени материјали, парфимериски и козметички 
стоки, пчеларски материјал и прибор, бои и хе-
микалии, електротехнички материјали, нафтени 
деривати, мазива — уље и маст, железарски и 
метални стоки, велосипеди, машини за шиење и 
прибор, текстил, куси и плетени стоки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското мешовито претпријатие на го-
лемо и мало „Кораб" од Гостивар, а согласно со 
решението на Народниот одбор на општината Гости-
вар под бр. 4041 од 18-VI-1962 година. 

Раководител на продавницата е Јонуз Јонузи. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува 

и раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 554/62. (1196) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 96, страна 225, е запишана под фрфма Тр-
говско мешовито претпријатие на мало и големо 
„Кораб" од Гостивар — Продавница во Гостивар, 
ул. „Борис Кидрич" бр. 48. Предмет на работењето 
на продавницата е: ќе врши промет со железарски 
и метални стоки, велосипеди, машини за шиење и 
прибор, моторни возила, резервни делови и прибор, 
селскостопански машини и алат, нафтени деривати, 
мазива — уље и маст, музички инструменти, радио-
апарати и прибор, електротехнички материјали, 
бои, лакови, хемикалии и прибор, градежен ма-
теријал, предмети за куќни потреби под бр. 43, 
44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 56, 61, 66, 69, 72 , 73, 74, 75 и 
76, оружје, ловечки прибор, муниција, експлозивни 
и пиротехнички материјали, рибарски материјал и 
прибор. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското мешовито претпријатие „Ко-
раб" од Гостивар, а согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Гостивар под бр. 
4039 од 18-VI-1962 година. 

Раководител на продавницата е Енвер Кур-
тиши. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 555/62. (1197) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 17, 
страна 65 е запишано следното: На местото на до-
сегашните членови на Управниот одбор на Земјо-
делската задруга „Бистра" од село Галичник, со-
гласно со записникот од одржаниот состанок на 
24-111-1962 година, се избрани следните лица: Тор-
тески Митре, претседател, Колоски Мире, К у к е -
ски Гале, Козолоска Злата, Черепналкоски Сандре, 
Миноски Софре, Геговски Горѓе, Пендароски Гли-
гур, Филипоски Драган, Филипоски Косто и Гра-
оркоски Веле. 

Досегашниот управник на задругата Јован Ра-
в ановски е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За управник на задругата е назначен Граор-
ковски Веле. Тој задругата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со старите регистрирани потписници; Тор-
тевски Митре, раководител на килимарата, и Томо 
Караѓозов, шеф на книговодството, сметано од 
22-VI-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 375/62. (858) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 13-VI-1962 го-
дина под ред. бр. 3, страна 48 е запишано следното: 
Коста Мазнејков, досегашен управник на Земјо-
делската задруга „Братство единство" од с. Гра-
дошорци, Струмичко, е разрешен од должност. На 
негово место за управник е назначен Костадинов 
Георги,, кој е овластен да ја потпишува задругата. 

Истовремено е запишана и промената на досе-
гашниот член на задругата Сандо Стојчев, на чие 
место е назначен како книговодител Стојановски 
Крсте, кој заедно со управникот ќе ја потпишува 
задругата. 

Промената на управникот е запишана во ре-
гистарот врз основа на решението на Народниот 
одбор на општината Василево б р 01-9/147 од 29-IX-
1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 108/62. (916) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-V-1962 година под ред. бр. 3, страна 296 е за-
пишано следното: Се проширува предметот на ра-
ботењето на Занаетчиското услужно претпријатие 
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,,Универзал" од Струмица уште со следните деј-
ности: тапетарски, оџачарска, паркетарска и ло-
кален транспорт. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа на решението на Народниот 
одбор на општината Струмица бр. 01-548/1 од 15-IV-
1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 85/62. (918) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2e-Vl't9e2 година под ред. бр. 2, страна 189 е за-
пишано следното: Шумското стопанство од Св. Ни-
коле престана со својата работа, бидејќи со реше-
нието на Народниот одбор на општината Св. Ни-
коле бр. 01-254 од 26-1-1962 година, е припоено кон 
Управата за шумарство од Св. Николе. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 102/62. (919) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-VI-1962 год, под ред. бр. 7, страна 197 е запи-
шано следното: На Наум Кајзаклиев, досегашен 
шеф на сметководството на Земјоделско-сточар-
скиот комбинат „Црвена звезда" од с. Три Чешми, 
му престанува правото за потпишување. 

Истовремено е запишано и надополнувањето 
на овластените потписници: Благој Ефтимов Па-
трогански и Михаил Мирасчиски, кои покрај до-
сегашните потписници инж. агр. Ангел Шумански, 
Михаило Коларов и инж. агр. Ефтим Поповски, 
ќе го потпишуваат комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 106/62. (923) 

кмет дуќан „Житни пазар" од Битола на Занает-
чиското претпријатие „Напредок" од Битола и ќе 
гласи: производство на млеко и млечни производи, 
печење на кебапи и продажба на шеќерни произ-
води и пиво и безалкохолни пијалоци во затворени 
шишиња. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 269/62. (933) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-VI-1962 год. под рег. бр. 83/55, свеска I е запи-
шано следното: Се менува дејноста на Занаетчии 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-VI-1962 година под рег. бр. 83/55, свеска I е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата „Ваир" од Битола на Занаетчиското 
претпријатие „Напредок" од Битола и ќе гласи: 
продажба на млеко и млечни производи, шеќерни 
производи, безалкохолни пијалоци и пиво во затво-
рени шишиња. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 270/62. (934) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-П-1962 година под рег. бр. 63/55, свеска I е за-
пишано следното: Се менува дејноста на Угости-
телскиот дуќан „Хигиена" од Битола на Угости-
телското претпријатие „Трудбеник" од Битола и 
ќе гласи: вршење угостителски услуги на прехрана 
и точење на вино во чаши, пиво и сите видови 
безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 80/62. (940) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 63, 
страна 251 е запишано следното: Досегашниот 
управен одбор на Земјоделската задруга „Братство" 
од село Чајле, Тетовска околија, е разрешен од 
должност. За членови! на новиот управен одбор се 
избрани следните лица: Гоко Атанасовски, претсе-
дател на управниот одбор, Бранко Илиески, Горе 
Ѓорѓески, Џеваир Јашари, Тефик Јакупи и (Задин 
Османи. 

Исто така и досегашниот потписник на задру-
гата Гоко Атанасоски во иднина нема да биде пот-
писник. 

За нов потписник на задругата е назначен 
Аврам Костески, магазионер. Тој задругата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со стариот регистриран потпис-
ник Стојановски Диме, управник, сметано од 5-VII-
1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 398/62. (929) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-П1-1962 год. под рег. бр. 12/56, свеска Ш е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Угости-
телскиот дуќан „Македонија" од Дебар и ќе гласи: 
Угостителско претпријатие „Македонија" од Дебар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 145/62. . (943) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-IV-1962 год. под рег. бр. 68/55, свеска II е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Тутуновиот 
комбинат од Прилеп, и ќе гласи: Тутунов комбинат 
за производство на тутун во лист, откуп на тутун, 
обработка и преработка на тутунови производи и 
манипулативни услуги, со седиште во Прилеп. 

Исто така се проширува и дејноста на комби-
натот и со: производство на тутун во лист, обра-
ботка и преработка на тутунови производи и ма-
нипулативни услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 165/62. (946) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-111-1962 год. под рег. бр. 103/55, свеска П с запи-
шано следното: Се менува дејноста на Дистрибу-
тивното електрично претпријатие од Прилеп, и 
покрај досегашната дејност — дистрибуција на 
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електрична енергија, ќе обавува и изградба на 
далекувод^ од 10 кв, изградба на електрични мре-
жи од 380/220 В, изградба на ТС и постројки од 
10/0, 4 KB, проектирање на електрични мрежи од 
380/220 В, далекувод^ од 10 KB и ТС 10/0, 4 KB. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр.- 110/62. ' (947) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-11-1962 год. под рег. бр. 42/55, свеска П е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Прет-
пријатието за снабдување „Исхрана" од Прилеп и 
со: промет со животни прехранбени артикли и 
предмети за куќни потреби, цигари и кибрит, со 
статус на големо и мало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 100/62. (949) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 30-VI-1962 година под рег. бр. 20/61, свеска П 
е запишано следното: Се менува дејноста на Шум-
ското индустриско претпријатие „Преспа" од Ре-
сен и, покрај досегашната дејност, ќе врши и про-
изводство на вар. 

Од Окружни т стопански суд во Битола, Фи 
бр. 272/62. (951) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-V-1962 година под рег. бр. 15/55, свеска IV 
е запишано следното: Се менува фирмата на Прет-
пријатието за обработка на тутун од Ресен и Ќе 
гласи: Претпријатие за производство, откуп и 
обработка на тутун од Ресен. 

Покрај досегашната дејност претпријатието ќе 
врши и производство на тутун. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 248/62. (952) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 12-V-1962 година под рег. бр. 74/55, свеска III 
е запишано следното: Се менува дејноста на Про-
давницата во село Лабуништа, Охридска околија, 
на Трговското претпријатие на големо „Нова тр-
говија" од Струга и, покрај досегашната дејност, 
ќе врши и продажба на нафтени деривати, гра-
дежен материјал и О1ревно дрво. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 232/62. (954) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 26-Ш-1962 година под рег. бр. 2/62, свеска I 
е запишано конституирањето на Трговското прет-
пријатие на големо „Прехрана" од Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 103/61 (956) 

Бр. 17 - Стр. 355 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-11-1862 година под рег бр. 14/58, свеска I е за-
пишано конституирањето на Земјоделското сто-
панство „Нов живот" од село Кременица, Битолска 
околија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, .Фи 
бр. 18/62. 958) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 28-XI-1961 година под рег. бр. 20/61 свеска И 
е запишано конституирањето на Шумското инду-
стриско претпријатие „Преспа", со седиште во 
Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 550/61. (965) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 9-1-1962 година под рег. бр. 239/55, свеска I е 
запишано следното: Трговското претпријатие „Нова 
трговија" од Битола престана со својата работа, 
бидејќи е припоено кон новоформираното Прет-
пријатие „Нова трговија" од Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 1/62. (9б8) 

КОНКУРСИ 
КОМИСИЈАТА ЗА ЗАСНОВУВАЊЕ И ОТКАЖУ-
ВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС ПРИ ГИНЕКО-
ЛОШКО" АКУШЕРСКАТА КЛИНИКА - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Двајца лекари специјалисти по анестезија 

или лекари на специјализација или лекари на од-
деление; 

2. Еден лекар педијатер—лекар специ ја листа 
или лекар на специјализација или лекар на одде-
ление; 

3. Две медицински сестри — анестетичар^ или 
инструментарки. 

Услови: 
Под ред. бр. 1 и 2 завршен медицински факул-

тет и положен специјалистички испит, а за лекари 
на специјализација и лекари на одделение обаве-
зен лекарски стаж со п ^ и ж е н стручен испит. 

Под ред. бр. 3) завршено средно медицинско 
училиште за медицински сестри и завршен соод-
ветен курс по анестезија или курс за инструмен-
тарки. 

Кандидатите што се наоѓаат во работен однос 
да достават и потврда од установата дека им се 
одобрува учество на конкурсот. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Молбите таксирани со 50 дин. државна такса, 
кратка биографија и документи да се испраќаат 
до Комисијата за засновување и престанок на 
работен однос при Гинеколошко-акушерската кли-
ника во Скопје. 

Личниот доход според правилникот за распре-
делба на личниот доход. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (432) 

На основа чл. 7 и 8 од Уредбата за работните 
односи и за наградувањето на уметничкиот персо-
нал, Конкурсната комисија при Народниот театар 
— Битола 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Артисти на драма — — — — — 3 
2. Артиски на драма — — — — — 2 

УСЛОВИ ЗА ПРИЕМ: 

1. Приемот се врши по пат на аудиција на која 
кандидатите треба да настапат со: 

а) монолог од драма или комедија; 
б) рецитација; 
в) читање на непознат текст; и 
г) импровизација на тема. 

2. Кандидатите да имаат завршена театарска 
академија — отсек глума; средна театарска школа; 
средно образование со 3 години артистичка прак-
тика; непотполно средно образование со над 5 го-
дини артистичка практика. 

За аудиција кандидатите ќе бидат накнадно 
писмено известени. 

Пријавите со опис на досегашната работа се 
примаат заклучно со 20 мај 1963 година. 

За поблиски информации заинтересираните да 
се обратат до Народниот театар — Битола, или на 
телефон број 209. (469) 

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место АКЦЕНТОЛОГ 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следе-

ните услови: 
— да завршиле филозофски факултет, група 

македонски јазик; 
— и да имаат посебно интересирање за маке-

донскиот говорен јазик. 
Поблиски информации во PTC — Програмско 

одделение, или на телефон 35-10. 
Плата според Правилникот за плати на РТС. 
Молбите таксирани со 50 дин. таксена марка 

се примаат во Секретаријатот на РТС или по по-
шта до заклучувањето на конкурсот. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (468) 

fc мај 1963 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
ПРИ НО НА ОПШТИНАТА СТРУГА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на едно работно место — РЕФЕ-
РЕНТ по работен и посебен стаж 

Кандидатот треба да има завршено средно до 
високо образование. 

Молбите со документите според член 31 одЗЈС, 
се поднесуваат до Народниот одбор на општината 
Струга — Комисија за службенички работи. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (470) 

СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ НА СРМ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за работното место директор на Републичкиот 
завод за здравствена заштита — Скопје 

Услови: Завршен медицински факултет. 
Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 
Молбите се предаваат во Советот за народно 

здравје на Социјалистичка Република Македонија. 
(471) 

СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ НА СРМ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за работното место'управите л на Специјалната 
болница за белодробна туберкулоза — Јасеново, 
Титоввелешка околија 

Услови: лекар специјалиста или лекар со по-
ложен стручен испит и три години практика. 

Конкурсот трае до пополнување. 
Молбите се предаваат во Советот за народно 

здравје на Социјалистичка Република Македонија. 
(473) 

На основа член 245 од Законот за јавните слу-
жбеници („Службен лист на ФНРЈ" број 31/62 го-
дина), Конкурсната комисија на Советот за про-
света на Народниот одбор на општината Кале — 
Скопје по прибраните одлуки за распишување 
конкурси — донесени од страна на училишните 
одбори 

р а с п и ш у в а 

Р Е Д О В Е Н К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите места од наставно -
воспитниот персонал во училиштата од подрачјето 

на НОО — Кале — Скопје за учебната 
1963/64 година 

1. ГИМНАЗИЈА „ОРЦЕ НИКОЛОВ" - СКОПЈЕ 
(со наставен македонски и српски јазик) 
— Професор по латински јазик — — — 1 
— Професор по историја со државно друш-

т в е н уредување на СФРЈ — — — — — — 1 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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— Професор по математика — — — — 1 
— Професор по математика со нацртна гео-

метрија — — — — — — — — — — 1 
— Професор по физика - — — — — 1 
— Професор по филозофија — - — — i 
— Стручен учител по ОТО — — — — 1 
— Наставник по фискултура — — — — 1 

УСЛОВИ: За професори во гимназијата по мате-
матика и физика да имаат завршено природо-
математички факултет — соодветна група, а за 
останатите професорски места ФФ — соодветна 
група и положена стручен испит. 

За стручен учител по ОТО да е висококвали-
фикуван моделар со стручно познавање на елек-
тромеханиката и мотористиката. 

За наставник по, фискултура да има стручна 
спрема на ДИВ, ПА или СФШ. 
2. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЈАНЕ САНДАНСКИ" 
— Скопје 

— Наставник по географија и општество 1 
— Учители за специјални паралелки — — 2 

УСЛОВИ: За наставничкото место да има завр-
шено ВПШ, 5 години служба и положен стручен 
испит. 

За учителските места да имаат завршено ВПШ 
дефектолошки отсек или учители со учителска 
школа и две години работна практика во специ-
јални паралелки и положен стручен испит. 
3. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ДАМЕ ГРУЕВ" -
Скопје 

— Наставник по физика — — — — — 1 
, — Наставник по математика — — — — 1 
— Наставник по биологија — — — — 1 
— Наставник по музичко воспитување — 1 

УСЛОВИ: За наставник по биологија да има за-
вршено ПА — соодветна група, 5 години служба 
и положен стручен испит, а за останатите настав-
нички места само ПА — соодветна група. 

За наставник по музичко воспитување да има 
завршено средна музичка школа, 5 години служба 
и положен стручен испит. 
4. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИ" 
- Скопје 

— Наставник по англиски јазик — — — 1 
— Наставник по математика и физика — 1 
— Наставник по географија — — — — 1 
— Наставник по историја — — — — — 1 
— Наставник по запознавање на природата, 

биологија и хемија — — — — — — — 1; 
— Наставник по ликовно воспитување — 1 
— Наставник по ОТО — — — — — — 1 
— Помошник управител — — — — — 1 

УСЛОВИ: За помошник управител да има завр-
шено ФФ, 5 години служба во струката и поло-
жен стручен испит, ВПШ со 8 години служба во 
струката и положен стручен испит или учителска 
школа со 10 години служба во струката и поло-
жен стручен испит. 

За наставник по ликовно воспитување и ОТО 
да имаат завршено висока, виша односно соодветна 
средна стручна школа, а за сите останати настав-
нички места завршено ВПШ или ФФ — соодветна 
група. 

5. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЦВЕТАН ДИМОВ" -
Скопје (со наставен македонски и српски јазик) 

— Помошник управител — — — — — 1 
— Наставник по македонски јазик — — 1 
— Наставници по српско-хрватски јазик — 2 
— Наставник по српски јазик и социјалис-

тички морал — — — — — — — — — 1 
— Наставник по биологија со хемија — — 1 
— Наставник по, историја — — — — — 1 
— Наставник по историја и географија — 1 
— Наставници по математика — — — 2 
— Наставник по француски јазик - — 1 
— Наставник по ОТО и физика — — — 1 
— Наставник по физичко воспитување — 1 
— Учител за одделенска настава на турски 

јазик — — — — — — — — — — 1 

УСЛОВИ: За помошник управител да има завр-
шено учителска школа 10 години практика во ра-
ботата и положен стручен испит, ВПШ со 8 го-
дини служба или ФФ со 5 години служба и поло-
жен стручен испит. 

За наставник по физичко воспитување да има 
завршено СФШ и положен стручен испит. 

За наставник по математика, физика и ОТО 
да има завршено ВПШ — соодветна група, а за 
останатите наставнички места со ВПШ или ФФ — 
соодветна група и положен стручен испит. 

За учител за одделенска настава на турски 
јазик да има завршено учителска школа. 
6. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВАСИЛ ГЛАВИНОВ" 
— Скопје 

— Наставници по математика — — — 2 
— Наставник по физичко воспитување — 1 
— Помошник управител — — — — — 1 

УСЛОВИ: За помошник управител да има завр-
шено висока стручна спрема, положен стручен 
испит и над 10 години служба во струката. 

За наставник ,по математика да има завршено 
ВПШ — соодветна група. 

За наставник по физичко воспитување да има 
завршено СФШ. 
7. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КЛИМЕНТ ОХРИД-
СКИ" - с. Бутел 

— Наставник по математика — — — — 1 
— Наставник по француски јазик — — 1 
— Учители за одделенска настава на ма-

кедонски јазик — — — — — — — — 4 
УСЛОВИ: За наставник по француски Јазик и 
математика да има завршено ВПШ — соодветна 
група и положен стручен испит. 

За учители да имаат завршено учителска 
школа, 5 години служба и положен стручен испит. 
8. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - с. 
Љубанци 

— Наставник по историја и географија — 1 
— Наставник по биологија и хемија — — 1 
— Наставник по француски јазик — - 1 
— Учители за одделенска настава на шип-

тарски јазик — — — — — — — — — 2 

УСЛОВИ: За наставничките места да имаат за-
вршено ПА — соодветна група. 

За учители за настава на шиптарски наста-
вен јазик да имаат учителска школа. 
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9. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „АЛЕКСАНДАР УР-
ДАРЕВСКИ" - с. Бразда 

— Управител без одделение — — - — 1 
— Наставник по странски јазици (англиски 

и француски) — — — — — — — — — JL 
— Наставник по биологија и хемија — — 1 
— Наставник по математика — — — — 1 
— Наставник по физика и ОТО — — — 1 
— Стручен учител по физичко и музичко 

воспитување — — — - — — — — — 1 

УСЛОВИ: За управител да има завршено ФФ и 
над 2 години служба, ВПШ со над 5 години служ-
ба или учителска школа со над 10 години служба 
и положен стручен испит. 

За наставник по физичко и музичко воспиту-
вање да има завршено средна стручна спрема со 
познавање од двата предмета, а за останатите 
наставнички места да! има завршено ВИШ — со-
одветна група. 
10. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИ" 
— с. Кучевиште 

— Управител без одделение — — — — 1 
— Наставник по македонски и српски јазик 1 
— Наставник по странски јазици (англиски 

и француски) — — — — — — — — — 1 
— Наставник по биологија со хемија — — 1 
— Наставник по математика и физика — 1 
— Учители за одделенска настава на маке-

донски јазик — — — — — — — — — 2 
УСЛОВИ: За управител да има завршено ФФ, 
две години служба, ВПШ, 5 години служба или 
учителска школа со над 10 години служба и по-
ложен стручен испит. 

За наставничките места завршено ДПШ — со-
одветна група. 

За учители да има завршено учителска школа. 
11. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ИСМАИЛ КЕМАЛИ" 
— с. Блаце 

— Управител со одделение — — — — 1 
— Учители — — — — — — — 2 

УСЛОВИ: За управител со одделение и учители 
да имаат завршено учителска школа на шиптар-
ски наставен јазик. 
12. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЛИРИЈА" с. Брест 

- : Управител со одделение — — — — 1 
— Учители — — — — — — — — 3 

УСЛОВИ: За управител со одделение и учители 
да имаат завршено учителска школа на поштар-
ски наставен јазик. 

За работните места во селото Брест следува 
посебен додаток од 2—5.000 динари. 

Кандидатите што ќе конкурираат треба да 
поднесат молба таксирана со 50 динари со сите 
потребни документи по член 31 од ЗЈС до самите 
училишни одбори. 

Во училиштата: „Васил Главинов", „Даме Гру-
ев", „Цветан Димов" и „Јане Сандански" — Скопје 
личните примања се исплатуваат по новиот начин 
на наградување, а во останатите училишта по ЗЈС. 

Конкурсот ќе трае заклучно до 31 мај 1963 
година. (472) 

fc мај 1963 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за наставници и асистенти и тоа: 
1. За еден наставник во звањето редовен или 

вонреден професор за предметот Економика на 
земјоделството. 

2. За преизбор на асистенти за следните пред-
мети: 

— Општо овоштарство 
— Споредбена анатомија со физиологија 
— Општо машинство со шумска механизација 
— Пошумување и шумски мелиорации 
— Специјално овоштарство 
— Мелиорации со наводнување 
— Земјоделска фитопаталогија 
— Градинарство и 
— Педологија. 
Кандидатите што се пријавуваат за настав-

ници треба да ги исполнуваат условите од член 
170 и 171 од Законот за високото школство на 
НРМ. 

Рок за пријавување 15 дена од објавувањето 
на конкурсот, а во колку местата не се пополнат 
во овој рок, конкурсот се продолжува до нивното 
пополнување. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на 
Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи 
диплома и документи по член 31 од Законот за 
јавните службеници. Кандидатите јавни службе-
ници поднесуваат извод од службеничкиот лист. 
Покрај пријавата треба да се достави биографија 
со податоците за досегашната работа и службова-
њето на кандидатот, потврда од установата каде 
што е на служба дека нема материјални обврски 
спрема истата, список на научните и стручните 
трудови (до колку кандидатот ги има) и по еден 
примерок од самите трудови. (475) 

На основа чл. 244 од Законот'за јавните служ-
беници и Правилникот за спроведување на кон-
курсите за пополнување на слободните места со 
наставен и воспитен персонал, а на основа одлу-
ката на Школскиот одбор, Основното училиште 
„Кирил и Методи" во с. Сингелич — Скопско, 

р а с п и ш у в а 

Р Е Д О В Е Н К О Н К У Р С 

за учебната 1963/64 година, за следните работни 
места: 

1. Училиште во с. Сингелич 
а) Шиптарски наставен јазик: 

— наставник за водење на V-то одде-
ление 1 

— учители за одделенска настава 2 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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2. Подрачна паралелка, с. Стајковце 
а) Македонски наставен јазик: 

— учител за водење на комб. паралелка 1 

3. Подрачна паралелка, с. Страчинце 
а) Шиптарски наставен јазик: 

— учители за водење на комб. паралелки 2 

4. Подрачна паралелка, с. Брњанце 
а) Македонски наставен јазик: 

— учител за водење на неподелена 
паралелка 1 

5. Подрачна паралелка, с. Мојанце 
б) Шиптарски наставен јазик: 

— учител за водење на неподелена 
паралелка 1 

в. Подрачна паралелка, с. Орланце 
б) Шиптарски наставен јазик: 

— учител за водење на неподелена 
паралелка 1 

в) Српски наставен јазик: 
— учител за водење на неподелена 

паралелка 1 

7. Подрачна паралелка, с. Арачиново 
а) Македонски наставен јазик: 

— учител за водење на комб. паралелки 1 
— учители за водење на комб. паралелки 2 

б) Шиптарски наставен јазик: 

8. За матичното училиште, с. Сингелич 
а) Македонски наставен Јазик: 

— професор-наставник по француски 
јазик 1 

УСЛОВИ: За работните места: 1, 2, 3, 4, 7 -
педагошка академија или учителска школа, поло-
жен стручен испит и 3 години практика, додека 
за работните места 5 и 6 се бара да имаат завр-
шена учителска школа. За работното место 8 се 
бара филозофски факултет или педагошка ака-
демија. 

За работните места: 2, 3, 4, 5, 6 стан обезбеден, 
додека пак за точка 1, 7, 8 се плаќа аутобуска 
месечна карта, според позитивните законски про-
писи. 

ОПШТИ УСЛОВИ: Кандидатите што конку-
рираат треба да поднесат таксирани молби, до 
училишниот одбор на ова училиште. 

Кон молбата треба да се приложи: 
а) Кандидати што се во работен однос: 
— преписи од дипломите за образование и 

стручен испит, 
— последното оценето решение за основната 

плата, 
— оценувачки листови за последните две 

учебни години; 
б) Кандидати што прв пат стапуваат на 

служба: 
— сите документи по чл. 31 од ЗЈС. 
Во молбата да се наведе точната адреса на 

пребивалиштето за времето од 1. VI. до 25. VI. 1963 
година. 

Бр. 17 - Стр. 359 

Молби што се некомплетирани нема да се 
зимаат во разгледување. 

Рок за пријавување на конкурсот е 31. V. 1963. 
Пријавите поднесени по оваа дата не ќе се зе-
маат во предвид. (433) 

На основа член 244 од Законот за јавните служ-
беници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 53/57 год.) и 
Правилникот за спроведување на конкурсите за 
пополнување на слободните места на наставен и 
воспитен персонал во училиштата и другите вос-
питни установи („Службен весник на НРМ" бр. 
16/58 год.), а на основа решенијата на училишните 
одбори за распишување на конкурси, Советот за 
просвета на Народниот одбор на општината Берово 

р а с п и ш у в а 

Р Е Д О В Е Н К О Н К У Р С 

за пополнување на следните упразнети места во 
училиштата од територијата на Општината за учеб-
ната 1963/64 година 

I 
I УЧИЛИШТА ОД II СТЕПЕН 

1. Гимназија „Ацо Русковски" — Берово 

— еден професор по македонски јазик 
— двајца професори по француски јазик 
— еден професор по англиски јазик 
— еден професор по руски јазик 
— еден професор по немски јазик 
— еден професор по историја 
— еден професор по логика и психологија 
— еден професор по биологија 
— еден професор по организација 
— еден професор по политичка економија 
— еден професор по право со коресподенција 
— еден наставник или стручен учител по оп-

што-техничко образование 
— еден наставник или стручен учител по ли-

ковна уметност 
— еден наставник по музичко образование. 

УСЛОВИ: За звањето професор — завршен соод-
ветен факултет; 
За звањето наставник — виша школа; 
За звањето стручен учител — средно 
стручно училиште. 

II УЧИЛИШТА ОД I СТЕПЕН 

1 Основно училиште „Дедо Ило Малешевски" — 
Берово 

— еден наставник по француски јазик. 

2. Основно училиште „Ацо Русковски" — с. 
Двориште ^ 

—1 еден наставник по македонски и српско-
хрватски јазик 

— еден наставник по историја и географија 
— еден наставник по француски јазик 
—' еден наставник по математика и физика 
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— еден наставник по биологија со хемија 
— двајца учители за одделенска настава. 

3. Основно училиште „Цветан Димов" — о. Ратево 
— еден учител за одделенска настава 

4. Основно училиште „Даме Груев" — с. Русиново 
— еден наставник по биолошка со хемија 

5. Основно училиште „Климент Охридски" — с. 
Будинарци 

— еден наставник по математика и физика 
— еден наставник по биологија со хемија 
— еден наставник по историја и географија 

УСЛОВИ: За упразнетите места во сите полни ос-
новни училишта, покрај наставници со завршена 
педагошка академија, можат да конкурираат и 
учители со долгогодишна практика во преда-
вање на одделни предмети во одделенијата од 
V—VIII. 
За сите наставници и учители на село е обез-

беден стан и огрев според законските прописи. 
За село Двориште има посебен додаток според 

Уредбата во висина од 5.000 динари. 

ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

^Кандидатите што ќе конкурираат треба да под-
несат таксирани молби до училишните одбори на 
соодветните училишта. 

Кон молбата треба да се приложи: 
а) Кандидати што се во работен однос: 
— преписи од дипломите за образование и 

стручен испит, ' 
— последните оценети решенија за звање и по-

ложајна плата, 
— оценувачки листови на последните две го-

дини; 
б) Кандидати што прв пат стапуваат на служ-

ба: сите документи по чл. 31 од Законот за јавните 
службеници. 

Молбите со некомплетирани документи не ќе 
се земаат во предвид. Конкурсот ќе трае заклучно до 31 мај 1963 
година. 

Пријавите поднесени по оваа дата не ќе се зе-
маат на разгледување. 

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
ЗАЕДНИЦАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА СКОПЈЕ 

на основа член 47 и 55 од Основниот закон за из-
градба на инвестициони објекти 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за (Изработка на. инвестициона техничка докумен-
тација заедно со изградбата на вијадуктот преку 
Србиновачка Река, на км. 12+544 на железничката 
пруга Гостивар — (Кичево. 

fc мај 1963 

Рокот за поднесување на понудите со идејното 
решение на објектот е до денот на јавното надда-
вање. 

Рокот за изработка на главниот проект ќе се 
одреди со договор за изградба на објектот. 

Предвидениот рок за завршување на изградбата 
на објектот е 1. ХП. 1965 година. 

Јавното наддавање ќе се одржи во Скопје, на 
ден 3. IX. 1963 год. во 9 часот, пред пладне, во Заед-
ницата на железничките претпријатија Скопје, ул. 
„Железничка" бр. 1. 

За идејните решенија при изработката на ин-
вестиционо техничката документација се предви-
дени три награди и три откупа: првата награда е 
во износ од 1.500.000 динари, втората во износ од 
1.200.000 динари и третата во износ од 900.000 ди-
нари; трите откупа ќе се платат по 500.000 динари. 

Заинтересираните организации за учество во 
јавното наддавање ќе можат да ги добијат потреб-
ните податоци, како и техничките карактеристики 
и посебните услови за проектирањето без надомес-
ток при Инвеститорската група на Заедницата на 
Ж П Скопје. 

Понудувачот е должен до денот на јавното над-
давање да положи кауција во износ од 5.000.000 
динари во вид на гарантно писмо од Народната 
банка каде што понудувачот има своја жиро 
сметка. 

Понудувачот е должен со понудата за Јавното 
наддавање да поднесе и решение за регистрација 
на претпријатието (исто така е потребно решение 
за регистрација и на проектната организација која 
ќе го работи идејното решение односно главниот 
проект). 

Понудите заинтересираните организации ќе ги 
доставуваат на посочената адреса. Информации мо-
жат да се добијат на означената адреса писмено, 
усмено и на телефон бр. 34-56 и 20-01 лок. 382 
и 281. -
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