
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 25 април 1964 
С к о п ј е 

Број 16 Год. XX 

Претплата за 1964 год. изнесува 
2.200 дин. ОВОЈ број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698. 

82. 
На основа член 4 од Законот за Републичкиот 

фонд за нестопански инвестиции („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 15/61), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ &Е СЕ 
ДАВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕЛСТОПАНСКИ ИН-

ВЕСТИЦИИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗГРАДБА 
НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 

1. Средствата од ЗОО милиони денари предви-
дени за комунални објекти со Програмата на Ре-
публичкиот фонд за нестопански инвестиции за 
1964 година, ќе се употребат за даваше кредити 
под условите определени со оваа одлука. 

2. Кредитите ќе се даваат за изградба, рекон-
струкција или проширување на водоводи и кана-
лизација во градовите на територијата на Репу-
бликата, освен за град Скопје. 

3. Кредитите од претходната точка ќе ги дава 
Стопанската банка на СРМ по пат на конкурс. 

4. Корисници на кредитите можат да бидат 
општествено-политичките заедници или работни 
организации ед комунална дејност, што имаат ко-
мунално-техничка документација. 

5. Корисниците на кредитите се должни да 
обезбедат учество. Учеството не може да биде по-
мало ед 50% од висината на кредитот што ќе им 
биде одобрен според оваа одлука. 

6. Рокот за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од 30 години, а најниската интересна 
норма што треба да се понуди при поднесувањето 
на барањето е 1%. 

7. Првенство во добивање кредити имаат гра-
довите чие население е загрозено од заболувања 
од тифус поради загаденост на водите, што се до-
кажува со потврда од Републичкиот завод за 
здравствена заштита, градовите кои немаат водо-
вод и канализација и кои ќе понудат: 

— поголемо учество и 
— пократок рок на враќање на кредитот. 

8. Износот на кредитот одобрен според оваа 
одлука не може да биде поголем од 50 милиони 
динари. 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-849/1 
10 април 1964 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, е. р. 

83. 
На основа член 22 во врска со член 7 од За -

конот за насочување и потребата на средствата на 
Републиката („Службен весник на СРМ", бр. 2/64), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ 
ДАВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НА-
МЕНЕТИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ 

ИНВЕСТИЦИИ 

1. Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд во износ од 1.300 милиони динари предви-
дени со член 7 од Законот за насочување и упо-
требата на средствата на Републиката, за креди-
тирање на инвестиции во општествениот стандард, 
Стопанската банка на СРМ ќе ги даде на Соција-
листичка Република Македонија со рок на вра-
ќање од 30 години и интересна норма од 1%. 

2. Користењето на средствата ќ е се врши 
преку Републичкиот фонд за нестопански инве-
стиции. 

3. Отплатата на кредитот од точка 1 ќе се 
врши по пат на годишни ануитети од средствата 
на Републичкиот буџет одредени како дел на при-
ходи на Републичкиот фонд за нестопански инве-
стиции. 

4. Оваа одлука влегува во сила.осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-939/1 
10 април 1964 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, е. р. 

84. 
На основа глава X оддел 1 точка 10 од Опште-

ствениот план за стопанскиот развиток на Соци-
јалистичка Република Македонија за 1963 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 4/63), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НАМЕНАТА, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ 
ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД РЕПУ-

БЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

I. Во Одлуката за определување намената, 
условите и начинот под кои ќ е се даваат кредити 
од Републичкиот инвестиционен фонд („Службен 
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весник ва СРМ, бр. 26/63), точката 3' се менува и 
гласи: 

„3. Износот на кредитот од точката 1 на оваа 
одлука Републичкиот резервен фонд — средства 
за заеднички резерви на стопанските организации, 
Ќе го врати на Банката во рок од 20 години и 
интересна норма од 1% со тоа што првата отплата 
стасува за плаќање на 1 април 1967 година". 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-982/1 
10 април 1964 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, с. р. 

85. 
На основа член 39 став 3 од Законот за држав-

ната управа („Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/56), 
во врска со член 1 од Уставниот закон за спрове-
дување на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУ-
БЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

И ШУМАРСТВО 

1. За помошник на републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство се назначува инж. СТЕ-
ФАН ЛАЗАРЕВСКИ, шумарски инспектор во Ре-
публичкиот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство. 

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

Бр. 09-1060/1 
10 април 1964 година 

Скопје Републички секретар 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, е. р. 

86. 
На основа член 88 став 7 од Законот за висо-

кото школство („Службен весник на НРМ" бр. 
20/64), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШ-

КАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА 

1. За директор на Педагошката академија во 
Битола, се назначува НИКОЛА ПОПОВСКИ, пре-
давач на Филозофскиот факултет во Скопје. 

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

Бр. 09-1079/1 
10 април 1964 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет. 

Александар Гр личков, е. р. 

87. 
На основа член 137 став 1 од Законот за здрав-

ствена заштита и организација на здравствената 
служба („Службен весник на НРМ" бр. 17/61). 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ 

УПРАВНИК НА БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНО 
БОЛНИ ВО ДЕМИР ХИСАР 

1. Се разрешува од должноста управник на 
Болницата за душевно болни во Демир Хисар 
Нове Вељановски. 

2. За управник на Болницата за душевно бол-
ни во Демир Хисар, се назначува д-р ДРАГОЉУБ 
ХРИСТОВСКИ, лекар специјалист во истата бол-
ница. 

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

Бр. 09-1078/1 
16 април 1964 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, е. р. 

88. 
На основа член 16 од Законот за рибарство 

(„Службен весник на НРМ" бр. 15/59), Републич-
киот секретар за земјоделство и шумарство доне-
сува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НАРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУ-
ВАЊЕ РИБОЛОВНИ ВОДИ ЗА СТОПАНСКИ 

РИБОЛОВ 

I 
Во ставот 4 под I од Наредбата за одредуваше 

риболовни води за стопански риболов („Службен 
весник на НРМ" број 6/60 и 21/62), бројот „700" се 
заменува со бројот „3.000". 

II 
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавуваше во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 09-1328/1 
21 април 1964 година 

Скопје Републички секретар 
за земјоделство и шумарство, 
Инж. Драги Трајановски, е. р. 

89. 
На основа член 35 став 1 точка 1 од Законот 

за рибарство („Службен весник на НРМ" бр. 15/59), 
Републичкиот секретар за земјоделство и шумар-
ство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОДРЕ-
ДУВАЊЕ ЛОВОСТОЈ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ 

РИБИ И РАКОВИ 

I 
Во оддел I точка А — Мавровско Езеро под 

1) од Наредбата за одредуваше ловостој на одре-
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дени видови риби и ракови („Службен весник на 
НРМ" бр. 6/60 и 16/60), зборовите „од 1. XI. до 1. III" 
се заменуваат со зборовите „од 1. XI. до 30. XII". 

II 
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 09-1327/1 
21 април 1964 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Инж. Драги Трајановски, е. р. 

О м е с е н д е л 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-

боти на СРМ, со решението број 20-23938/1 од 11 
јануари 1964 година, ја одобри промената на ф а -
милијарното име на Илиевски Костадин, роден на 
18 февруари 1919 година во Крива Паланка, од 
татко Петар, таќа што во иднина фамилијарно^) 
име ќе му гласи Амповски. 

Оваа промена вален од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (92) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4860/1 од 9 
март 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Стојановска Марика, родена на 
28 септември 1939 година во Мокрени, Костурска 
околија, од татко Танас и мајка Теодора, така 
што во иднина фамилијарно!^ име ќе и гласи 
Јовановска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (124) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-414/1 од 14 ја-
нуари 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Иванова Цона, родена на 22 јули 1944 
година во село Васил ево, Штипска околија, од 
татко Киро и мајка Ленка, така што во иднина 
роденото име ќе и гласи Соња. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (126) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4342/1 од 14 
март 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Сан девски Реџеп, роден на ден 15 јануари 
1948 година во град Битола, од татко Муарем и 
мајка Шукрије, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Сејфедин. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (127) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4859/1 од 9 
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март 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Зивосовски Живко, роден на 1 октомври 
1936 година во Мирковци, Скопска околија, од 
татко Цветко и мајка Елка, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Драган. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (129) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4269/1 од 28 
февруари 1964 година, ја одобри промената на фа-
милијарно™ име на Крстевски Трајко, роден на 
ден 10 октомври 1933 година во село Пештани, Би-
толска околија, од татко Костадин и мајка Стевка, 
така што во иднина фамил иј црното име ќе му 
гласи Јанковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМи. (131) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-2423/1 од 4 фе-
вруари 1664 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Андонева Христина, родена на 27 мај 
1926 година во село Богородица, Титоввелешка око 
лија, од татко Ќаев Ристо и мајка Спасија, така 
што во иднина роденото име ќе и гласи Ката. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРИ". (113) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-2219/1 од 5. П. 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Есати Мефаил, роден на ден 20 септември 1951 
година во село Камењане, Тетовска околија, од 
татко Есат и мајка Салије, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Абдула. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (114) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-5232 од 13 март 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
н о ^ име на Демировски Нуре, роден на 8 април 
1924 година во Ресен, Охридска околија, од татко 
Асан и мајка Едие, така што во иднина фамили-
ј а р н о ^ име ќе му гласи Елмазовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (132) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4132/1 од 25 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Илиќ Илија, роден на ден 16 јули 1934 
година во село Никуљане, Кумановска околија, од 
татко Александар и мајка Гуга, така што во идни-
на личното име ќе му гласи Воислав Петковиќ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (133) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4266/1 од 28. II. 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Даути Зулфикар, родена на ден 4 февруари 
1921 година во село Сенокосе, Тетовска околија, од 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 
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татко Ајдар и мајка Мазлуме, така што во иднина 
роденото име ќе и гласи Зулбеар. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (134) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4378/1 од 4 март 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Едхеми Рахман, роден на ден 6 март 
1929 година во село Градец, Тетовска околија, од 
татко Зулфи и мајка Арифе, така што во иднина 
фамили јарно^ име ќе и гласи Шаќири. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (135) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4819 од 9 март 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Бајрами Нури, роден на ден 17 мај 1938 го-
дина во село Гајре, Тетовска околија, од татко 
Сали и мајка Хасибе, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Оељам. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (136) 

Абди и мајка Нерџиван, така што во иднина лич-
ното име ќе му гласи Далипи Идрис. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (139) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-5293 од 13 март 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Назифи Салим, роден на ден 8 март 1940 година 
во село Шипковица, Тетовска околија, од татко 
Азиз и мајка Мерјем, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Асим. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (140) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-5294 од 13 март 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Елмази Сулејман, роден на ден 17 април 1933 
година во село Селце, Тетовска околија, од татко 
Сејран и мајка Кадрие, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Селман. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (141) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4963/1 од И 
март 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Стојанов Петре, роден на ден 23 декември 
1937 година во село Куклиш, Штипска околија, 
од татко Стојан и мајка Крстина, така што во 
иднина личното име ќе му гласи Кршков Мите. 

Со истото решение е одобрена промената на 
фамилијарното име на Стојанова Драгица, родена 
на ден 31 август 1938 година во село Куклиш, 
Штипска околија, од татко Митуш и мајка Ка-
лопа, така што во иднина фамилијарното име ќе и 
гласи Кршков а. 

Промената на фамилијзрното име на Стојанов 
Петре се протегнува и на неговите малолетни деца 
и тоа: 

1) Стојанов Стојан, роден на ден 25 октомври 
1956 година во Струмица; 

2) Стојанов Панде, роден на ден 13 септември 
1960 година во село Куклиш, Штипска околија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (137) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-3704/1 од 20 ја-
нуари 1964 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Јовановски Василије, роден на 2 март 
1927 година во село Кежилово, Титоввелешка око-
лија, од родители: татко Игнат и мајка Илина, 
така што во иднина личното име ќе му гласи 
РИСТОВСКИ Васил. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (138) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4377/1 од 4 март 
1964 година, ја одобри промената на личното име 
на Исмаили Калош, роден на ден 17 јули 1944 го-
дина во село Сенокос, Тетовска околија, од татко 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Костадинова Софија од Скопје, ул. „85" бр. 19, 
поднесе тужба за развод на бракот против туже-
ниот Костадинов Лазар, од татко Коста, сега во 
неизвесност и со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Костадинов Коста Ла-
зар, сега во неизвесност, во рок од 30 дена по 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ" да ја соопшти на судот својата сегашна 
адреса или да се јави лично. Во противен случај 
ќе му биде определен привремен старател кој на 
расправата ќе го застапува на негова сметка. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 136/64 
(130) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 
При овој суд е покрената постапка за прогла-

сување за неважен загубениот чек бр. 172027, из-
даден од Комуналната банка во Битола на има 
Пејко Пејковски од гр. Битола, ул. „Христијан 
Карпош" бр. 22, на сума од 413.030 динари. 

Се повикува секој што го притежава чекот по 
било кој правен основ да јави на судот или да 
стави приговор против поништувањето му во рок 
од 30 дена од објавувањето во „Службен весник 
на СРМ". Во противно чекот ќе биде огласен за 
неважен. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Битола, Р. бр. 116/64. 
(128) 

О П Ш Т И Н С К И С У Д В О Д Е Б А Р 

По оставината на покојниот Меметуловски Ру-
шид Мемет, земјоделец, бивш од град Дебар, се 
води оставинска постапка пред Општинскиот суд 
во град Дебар. Појавените наследници Шеху Ми-
минет и Хилми Ремзи је, со непозната адреса вон 
територијата на СФРЈ, се покануваат во рок од 
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една година по објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ", да се јават лично пред 
судот за да дадат наследничка изјава или таква 
да испратат на судот. Во противно оставината ќе 
се реши во нивно отсуство. 

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 6/62. (125) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Со решението на Општинското собрание Кума-

ново број 20503/1 од 1. XI. 1963 година Трговското 
претпријатие „Агротехника" од Куманово е ста-
вено во редовна ликвидација. 

Се покануваат сите доверители да ги пријават 
своите побарувања во рок од 30 дена, а доколку 
во тој рок не бидат пријавени ќе се смета дека 
од побарувањата се откажуваат. 

Должниците да ги измират своите обврски на 
.»Агротехника" во рок од 8 дена во полза на смет-
ката 803-11-616-63 ка ј Народната банка — Кума-
ново. 

Од Ликвидационата комисија (375) 

Народниот одбор на општината Демир Хисар, 
со решението бр. 03-712/1 од 28 февруари 1963 го-
дина, Земјоделската задруга „Млад борец" од село 
Единаковци, Битолска околија, ја стави во ре-
довна ликвидација. 

Се молат сите поверители на задругата да ги 
пријават своите побарувања со потребни докази 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, а 
должниците веднаш да го из мират својот долг. 

Од Ликвидационата комисија (485) 

Народниот одбор на општината Демир Хисар, 
со решението број 03-1576 од 19 април 1960 година, 
Земјоделската задруга „Солун" од село Граиште, 
Битолска околија, ја стави во редовна ликвида-
ција. 

Се молат сите поверители на задругата да ги 
пријават своите побарувања со потребни докази 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, а 
должниците веднаш да го измират својот долг. 

Од Ликвидационата комисија (486, 

Народниот одбор на општината Демир Хисар, 
со решението број 03-711/1 од 28 февруари 1963 го-
дина, Земјоделската задруга „Градиште" од село 
Железнец, Битолска околија, ја стави во редовна 
ликвидација. 

Се молат сите поверители на задругата да ги 
пријават своите побарувања со потребни докази 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, а 
должниците веднаш да го измират својот долг. 

Од Ликвидационата комисија (487) 

Народниот одбор на општината Демир Хисар, 
со решението број 03-710/1 од 28 февруари 1963 го-
дина, Земјоделската задруга „Нов век" од село 
Загориче, Битолска околија, ја стави во редовна 
ликвидација. 

Се молат сите поверители на задругата да ги 
пријават своите побарувања со потребни докази 

во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, а 
должниците веднаш да го измират својот долг. 

Од Ликвидационата комисија (488) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 220, страна 713 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Куманово број 22216/1 од 1. XI. 1963 година 
Занаетчиската фотографска задруга „Фото задру-
гар", Куманово, е ставена под редовна ликвида-
ција. 

За членови на ликвидационата комисија со 
решението на Народниот одбор на општината Ку-
маново број 7595/1 од 1. IV. 1963 година се назна-
чени следните лица: Зико Зиковски, претседател, 
Киро Краљевски, Стојан Спасовски, Стојан Мар-
ковски, книговодител, и Велин Атанасов, службе-
ник во Народната банка — Куманово. 

За ликвидатор на задругата е назначен Кра-
љевски Игњат Јован, ш е ф на сметководството при 
Молеро-фарбарската задруга „Доско Молер", К у -
маново, кој задругата ќ е ја потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, 
сметано од 7. IV. 1964 година. 

На досегашните потписници на задругата и 
тоа: Миладиновски Трајков Мико, в. д. директор, 
и Живко Спасовски, заменик раководител, им пре-
станува правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и 
бр. 185/64. (503) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 248, страна 697 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кавадарци број 01-9080 од 29.1Х.1962 
година кон Градежното претпријатие „Кожух" од 
Кавадарци се припојува Градежното претприја-
тие „ Љ у б а т " од Кавадарци. 

Истовремено со горецитираното решение на 
Народниот одбор на општината Кавадарци е одо-
брено конституирањето на Градежното претприја-
тие „Кожух" — Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 667/С2. (1464) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 12, страна 25 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Земјоделскиот комби-
нат „Тнквеш" од Кавадарци, и тоа: . Александар 
Иванов Мишев, директор- Сто!анов Јован, технич-
ки раке водител, Василев Јане, секретар, Стефан 
Велков, комерцијалне^ им престанува правото за 
потпишување. 

За директор на комбинатот е назначен со ре-
шението на Народниот одбор на општината Кава-
дарци број 03-418 од 6. Ш. 1963 година Диме Га-
лапчев. Тој комбинатот ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува со новоназначените п о т и с н и -
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ци: Јанаки Мицев, заменик главен директор, Пе-
тар Андов, финансов директор, Лазар Грозданов, 
комерцијален директор, Ангел Ванев, раководител 
на економската единица нови лозја и стариот 
регистриран потписник Доне Илиев, шеф на смет-
ководството, сметано од 9. У. 1963 година, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 298/63. (685) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 667, страна 931, книга И е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Идадија — Скопје број 6145 
од 4. V. 1963 година кон Слаткарското претпри-
јатие „Ванила" од Скопје се припојува Претпри-
јатието за производство на бурек „Вкус" од 
Скопје. 

Со припојувањето Претпријатието за производ-
ство на бурек „Вкус" од Скопје се брише од ре-
гистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. 
бр. 108, страна 301, согласно со решението на На-
родниот одбор на општината И дади ја — Скопје 
број 6145 од 4. V. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 325/63. (686) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17. Ш. 1962 година под рег. бр. 7/61, книга И, е 
запишано следното: Трпе Михајловски, досегашен 
потписник и директор на Шумското производител-
но претпријатие „Стогово" од Дебар, е разрешен 
од должност. Се овластуваат лицата Андреевски 
Јанко, Кузмановски Иван и Стојановски Лазар да 
го потпишуваат претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 122/62. (779) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 14. ХУ. 1962 година, рег. бр. 10/58-1Д е запишано 
следното: Коча Нича, досегашен директор и пот-
писник на Кино „Турист" од Крушево, е разрешен 
од должност. Се овластува лицето Спиро Наумов-
ски, досегашен директор, да го потпишува киното. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 164/62. (781) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 7. IX. 1962 година, рег. бр. 3/59, книга II, е за-
пишана под фирма: Продавница во село Криво -
гаштани на Филијалата „Жито Македонија" — 
Прилеп. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на брашно, ориз, грав, мелнички про-
изводи и замена на жито за брашно. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Жито Македонија" — Филијала од Прилеп, а 
основањето е одобрено од НО на општината Кри-
вогаштани, со решението бр. 04-3239 од 30. УШ. 
1962 година. 
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Раководител на продавницата е Камициоски 
Илија, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 360/62. (1241) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани 
под рег. бр. 676, страна 991 е запишано следното: 
Димитар Атанасовски, досегашен в. д. директор 
на Градежното занаетчиско и производно прет-
пријатие „Пролетер" од Скопје, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За в. д. директор на претпријатието со реше-
нието на Народниот одбор на општината Кале, 
Скопје, бр. 11160 од 21. УШ. 1962 година е назначен 
Стојче Костадиновски. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува со новона-
значениот потписник Јанчевски Ѓорѓи Алексо, 
шеф на сметководството, сметано од 26. X. 1962 
година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 656/62. (1449) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп бр. 
4-5891 од 19.Х11.1963 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници па 
страна 379, рег. бр. 379. книга И, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач Трајче Блажев Петре-
ски, со седиште во Прилеп, ул. „Илинденска" бр. 
76. Предмет на работењето на дуќанот е: шиење 
на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче 
Блажев Петрески. (4) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп бр. 
4-6090 од 19.ХП.1963 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 380, рег. бр. 380, книга П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Сарач Абдула Мамудов Адемо-
ски, со седиште во Прилеп, ул. „Рампо Стојаноски" 
бр. 4. Предмет на работењето на дуќанот е: са-
рачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абду-
ла Мамудов Адемоски. (5). 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
општината Титов Велес бр. 03-13414/1 од 30.ХП.1963 
година е запишан во регистарот* на занаетчиските 
дуќани и работилници на странка 572, рег. бр. 562, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Лазар 
Донев, со седиште во Титов Велес, ул. „Илинден-
ска" бр. 1. Предмет на работењето на дуќанот е: 
шиење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар 
Донев. (6) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на општината Кратово бр. 
05-3407/1 — 1963 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници под рег. 
бр. 1Д2, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Стојан Малинов Димитров, со седиште во Крато-
во. Предмет на работењето на дуќанот е: шиење 
на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-
јан Малинов Димитров. (7) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на Народниот одбор на општината Кратово бр. 
05-2792/1 — 1963 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници под рег. 
бр. 111, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар 
Љубе Дончов Тодосов, со седиште во Кратово. 
Предмет на работењето на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубе 
Дончов Тодосов. (8) 

На основа дозволата од Отсекот- за стопанство 
на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 
05-2146/1 од 28.ХП.1963 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 3, рег. бр. 55, книга 2, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Слаткар Чојче Ебил Тејфик, со 
седиште во Радовиш. Предмет на работењето на 
дуќанот е: правење и продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нојче 
Ебил Тејфик. 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Битола бр. 
3-1С786 од 30. ХИ. 1963 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 942, рег. бр. 167, книга V, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Петар Ивановски, со седиште 
во Битола, ул. „Методи Патчев" бр. 10. Предмет 
на работењето на дуќанот е: изработка на игли 
укосници и ситни украсни предмети. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Ивановски. (11) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани бр. 
03-116 од 81.1964 година е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
283, рег. бр. 283/Ш, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Слаткар Алит Шериф Мандек, со седиште во 
Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е 
правење и продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алит 
Шериф Мандек. (12) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Битола бр. 
3-9624 од 30.ХП.1963 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 941, рег. бр. 166, книга V, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бербер Стеван Крстев Чука-
левски, со седиште во Битола, ул. „Марко Крале" 

бр. 21. Предмет на работењето на дуќанот е: 
берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сте-
ван Крстев Чукалевски. (13) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Битола бр. 
3-8247 од 20.ХП.1963 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 940, рег. бр. 165, книга V, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бербер Ристо Филипов Јанков-
ски, со седиште во Битола, ул. „Далматински бр. 
58. Предмет на работењето на дуќанот е: бербер-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Филипов Јанковски. (14) 

На основа дозволата 'од Собранието н"а општи-
ната Тетово бр. 04-11689/1 од 23.УП.1963 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 544, рег. бр. 545, занает-
чискиот дуќан под фирма: чевлар Михајло Д. 
Тевдовски, со седиште во Тетово, ул. „Мирче Ацев" 
бр. 50. Предмет на работењето на дуќанот е: изра-
ботка и поправка на чевли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
хајло Д. Тевдовски. (160) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Виница бр. 0503-2683'1 
од 27 јули 1963 година е запишан во регистарот иа 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
121, ред. бр. 61, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Бербер Киро Стојанов Димитров, со седиште во 
Виница. Предмет на работењето на дуќанот е: 
берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Стојанов Димитров. (161) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Битола бр. 
3-6100/1 од 31.УП.1963 година е запишан во реги-
стапот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 932, рег. бр. 157, книга V, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Налбат Никола Лазаров Геор-
гиевски, со седиште во Битола, ул. „15-ти мај" 
бр. 3. Предмет на работењето на дуќанот е: нал-
батски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла Лазаров Георгиевски. (152) 

На основа дозволата од Наводниот одбор на 
општине та Титов Велес бр. 03-8387/1 од 15.УШ.1963 
10дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 563, рег. бр. 553, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Столао Мирко 
Николов Димитриевски, со> седиште во Титов Ве-
лес, ул. „Трајко Панов" бр. 7. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Минко 
Николов Дими*гриевски. (163) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
општината Титов Велес бр. 03-8702/1 од 15.УШ.1963 
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година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 564, рег. бр. 554, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Љубомир 
ДИМКОВ Џипунов, со седиште во Титов Велес, ул. 
„Димитар Влахов" бр. 48. Предмет на работењето 
на дуќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубо-
мир Димков Џипунов. (166) 

На основа дозволата од Отсекот за, стопанство 
на Собранието на општината Крушево бр. 06-28/10 
од 15.УШ. 1963 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
38, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Мо-
лер Михајло Никола Петрески, со седиште во 
Крушево. Предмет на работењето на дуќанот Р: 
мо леро фарбарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
ха јле Никола Петрески. (224) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Крушево бр. 06-28/1? 
од 14.Х.1963 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
39, книга П, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар Кемал Исеин Асаноски, со седиште зо 
село Житоше. Предмет на работењето на дуќанот 
е: столарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кемал 
Исеин Асаноски. (225) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на Народниот одбор на општината Кратово бр. 
05-5208 од 1.ХП. 1963 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници под 
рег. бр. НО, занаетчискиот дуќан под фирма: Бра-
вар Владо Иванов Кузманов, со седиште во Кра-
тово. Предмет на работењето на дуќанот е: бра-
варо-металопреработувачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо 
Иванов Кузманов. (230) 

На основа дозволата од Собранието на општи-
ната Титов Велес бр. 03-11878/1 од 30.ХП.1963 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 570, рег. бр. 560, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Трајче 
Петрушев, со седиште во Титов Велес, ул. „Вла-
димир Назор" бр. 92. Предмет на работењето на 
дуќанот е: шиење на машка облека. 

Фирмата ќе Ј а потпишува сопственикот Трајче 
Петрушев, (1) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
и комунални работи на Собранието на општината 
Берово на 23.Х1.1963 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 41, рег. бр. 701, книга П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач Томислав Александров 
Малиновски, со седиште во Берово, ул. „Маршал 
Тито". Предмет на работењето на дуќанот е: ши-
еше на машка и женска облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томи-
слав Александров Малиновски. (207) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
општината Титов Велес бр. 03-11591/1 од 27.Х1.1963 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 569, рег. бр. 559, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Богдан 
Каров, со седиште во Титов Велес, ул. „Киро Ро-
гужаров" бр. 1. Предмет на работењето на дуќанот 
е: шиење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Богдан 
Каров. (208) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар 
бр. 04-4550 од 8.Х1.1963 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 65, рег. бр. 534, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер Фаик Адема Алији, со седиште 
РО село Врапчиште. Предмет на работењето па 
дуќанот е: берберски услуги, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фаик 
Адема Алији. (209) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар 
бр. 04-7566 од 21.Х1.1963 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 55, рег. бр. 536, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Анкица (Мија) Салии, со седиште 
во Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: 
шиење на женска облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анки-
ца (Мија) Салии. (210) 

На основа дозволата од Собранието на општи-
ната Титов Велес бр. 03-13222/1 од 30.ХП.1963 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 571, рег. бр. 561, 
занаетчискиот дуќан под фирма: чевлар Слободан 
Илиевски, со седиште во Титов Велес ул. „Дими-
тар Влахов" бр. 100. Предмет на работењето на 
дуќанот е: изработка и поправка на чевли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сло-
бодан Илиевски. (2) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Битола бр. 
3-10172 од 5.ХП.1963 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 939, рег. бр. 164, книга V, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Металодругерист „Везор" Бо-
рисав Јосиф Крстиќ, со седиште во Битола, ул. 
..Рајко Жинзифов" бр. 11. Предмет на работењето 
на дуќанот е: Металодругерски услуги: 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бо-
рисав Јосиф Крстиќ. (211) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар 
бр. 04-7666 од 3.ХП.1963 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 65, рег. бр. 538, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Налбат Кемал Ибраими. со седиште во село 
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Чегране. Предмет на работењето на дуќанот е: 
налбатски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кемал 
Ибраими. (213) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар 
бр. 04-3734/1 од 8.Х1.1963 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 65, рег. бр. 533, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Колар Сабри Османов Салии, со се-
диште во село Врапчишта. Предмет на работењето 
на дуќанот е: коларски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сабри 
Османов Салии. (216) 

На основа дозволата од Одделението за општа 
управа и внатрешни работи — Отсек за управни 
работи на Собранието на општината Кисела Вода 
— Скопје бр. 04-13864 од 25.ХП.1963 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 11, рег. бр. 96, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Леблебиџија Маир В. Ар-
слани, со седиште во Скопје, ул. „Железничка" 
б.б. Предмет на работењето на дуќанот е: печење 
и продавање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Маир 
Б. Арслани. (217) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на, општината Гостивар бр. 
04-7690/1 од З.ХП.1963 година е запишан ЕО ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 65, рег. бр. 538, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер Али Јусуфи Алији, со седиште во 
село Чегране. Предмет на работењето на дуќанот 
е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Али 
Јусу ф и Алији. (218) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар 
бр. 04-6496 од 8.Х1.1963 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 65, рег. бр. 532, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Шерафедин Амета Такаи Ислами, 
со седиште во Гостивар. Предмет на работењето 
на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ше-
рафедин Амета Такаи Ислами. (219) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
општината Титов Велес бр. 03-9043/1 од 25.Х1.1963 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 568, рег. бр. 558 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Никола 
Мрков, со седиште во Титов Велес. ул. „Шефки 
Сали" бр. 4, Предмет на работењето на дуќанот е: 
шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Мрков. (201) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Гости-

вар бр. 04-3655 од 10.Х.1963 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 64, рег бр. 531, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар Талат Шабани, со седиште 
во Гостивар, ул. „Никола Парапулов" бр. 6. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: столарски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Талат 
Шабани. ' (202) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кава-
дарци бр. 03-9438 од 27.Х1.1963 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 252, рег. бр. 252, книга I, занает-
чискиот дуќан под фирма: Електроинсталатерска 
работилница на Митре С. Милков, со седиште ло 
Кавадарци, ул. „Цано Поп Ристов" бр. 54. Предмет 
на работењето на дуќанот е: електроинсталатер-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митре 
С. Милков. (203) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Ка-
вадарци бр. 03-8134 од 4.ХП.1963 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 251, рег. бр. 251, книга I, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Душко Гера-
симов Јованов, со седиште во Кавадарци, ул. 
„Страшо Пинцур" бр. 9. Предмет на работењето на 
дуќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душко 
Гераеимов Јованов. (204) 

На основа дозволата од Отсекот за управни 
работи на Одделението за општа управа и вна-
трешни работи на Собранието на општината Ки-
села Вода — Скопје бр. 04-10203 од 9.ХП.1963 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 95, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Бошко 
Д. Спасовски, со седиште во Скопје ул. „304" бр. 
29. Предмет на работењето на дуќанот е: столар-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бошко 
Д. Спасовски. * (205) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Битола бр. 
3-7456 од 30.Х.1963 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 937, рег. бр. 162, книга V, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Шивач Драга Рампова Трај-
коска, со седиште во Битола, ул. „Ордан Николов" 
бр. 34. Предмет на работењето на дуќанот е: шиењ*> 
на женска облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драга 
Рампова Трај коска. (194> 

На основа дозволата од Одделението за сто* 
панство на Собранието на општината Битола бр 
3-7108 од 30.Х.1963 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
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страна 935, рег. бр. 160, книга V, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Отшнчар Блаже Милев Чаши* 
тонски, со седиште во Битола, ул. „Ж. Јовановиќ-
Шпањац" бр. 85. Предмет на работењето на дуќз 
нот е: изработка и продажба на опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блаже 
Милев Чашитовски. (195) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
и комунални работи на Собранието на општината 
Берово на 2.Х1.1963 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 41, рег. бр. 700, книга П, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кројач Методи Ефтимов Скен-
дерски, со седиште во Берово. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
ди Ефтимов Скендерски. (197) 

На основа дозволата од Оделението за сто-
панство на Собранието ва општината Битола бр 
3-7455/1 од 30.Х.1963 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници ча 
страна 936, рег. бр. 161, книга V. занаетчискиот 
дуќан под фирма: Колар Стојче Дамјановски, со 
седиште во Битола, ул. „Гаврил Принцип" бр. 9 
Предмет на работењето на дуќанот е: коларски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојче 
Д ам ј ановски. {193) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Општинското собрание на општината 
Идадија — Скопје бр. 04-9443 од 14.Х1.1963 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 1, рег. бр. 5, книга 111, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Бошко 
Л. Дпмитровски со седиште во Скопје, ул. „Луј 
Пастер" бр. 50. Предмет на работењето на дуќанот 
е: шиење на облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бошко 
Л. Димитровски. (199) 

На основа дозволата од Отсекот за управни 
работи на Одделението за општа управа на Со-
бранието на општината Ѓорче Петров бр. 5056/1 од 
22.Х.1963 година е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна, 38, 
ред. бр. 43. книга П, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Градежен столар Фиданчо Иванов Тачев, со 
седиште во Ѓорче Петров, ул. „1 мај" бр. 5. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: градежно-столар-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фи-
данчо Иванов Тачев. (183) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Неготино бр. 04-2339/1 
од 7.1Х.1963 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
141, рег. бр. 142, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Грнчар Васил Илов Костадинов, со седиг 
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ште во Неготино. Предмет на работењето а дуќа-
нот е: грнчарски изработки и продажба. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васин 
Илов Костадинов. (190) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Неготино бр. 04-2619/1 
од 12.X.1963 година е запишан во регистарот ча 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
143, рег. бр. 143, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бојаџија Илија Љ. Митровиќ^ со седиште 
во Неготино. Предмет на работењето на дуќанот 
е: бојадисување на волнени и памучни ткаенини 
и предива. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
ЈВ. Митровиќ. (191) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Неготино бр. 04-1634/1 
од 6.1Х.1963 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
142, рег. бр. 142, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Волновлачар Блажо Панов Коцев, со се-
диште во Демир Капија. Предмет на работењето' на 
дуќанот е: волновлачарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блажо 
Панов Коцев. (192) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Виница бр. 0503-3313/1 
од 18.1Х. 1963 година е запишан во регистарот га 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
133, ред. бр. 67, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар Стојан Ампов Атанасов, со седиште во Ви-
ница. Предмет1 на работењето на дуќанот е: сто-
ларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Ампов Атанасов. (193) 

На основа дозволата од Собранието на општи-
ната Тетово бр. 04-12351/1 од 8ЛШ1.1963 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 547, рег. бр. 548, занает-
чискиот дуќан под фирма: Сарач Вели Велиу, со 
седиште во Тетово, ул. „Ѓоце Стојчески" бр. 5. 
Предмет на работењето на дуќанот е: сарачки из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вели 
Велиу. (172) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Гости-
вар бр. 04-5157/1 од 2. IX. 1963 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 64, рег. бр. 530, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Лимаро браварска работилница 
на Нашит Абди Мучи, со седиште во Гостивар, 
ул. „Никола Парапулов" бр. 15. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: лимаро-браварски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нашит 
Абди Мучи. (173) 

СЛУЖБЕН. ВЕСНИК НА СРМ 



25 април 1964 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Гости-
вар бр. 04—5668 од 19.УШ.1963 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 64, рег. бр. 529, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар Димитрија Марковски, со 
седиште во Гостивар, ул. „Васил Василевски" бр. 
11. Предмет на работењето на дуќанот е: столар-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
трија Марковски. (174) 

На основа дозволата од Собранието на општи-
ната Дебар бр. 03-5306/1 од 25.Х.1962 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 356, рег. бр. 207, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Кројач Џеладин Ариф 
Фејско, со седиште во Дебар, ул. „Братство един-
ство" бр. 46. Предмет на работењето на дуќанот е: 
шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џела-
дин Ариф Фејско. (175) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
општината Дебар бр. 03-3344/1 од 5.Х1.1962 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 356, рег. бр. 208, занает-
чискиот дуќан под фирма: Чевлар Неби Ајредин 
Телќиу, со седиште во Дебар, ул. „Братство един-
ство44 бр. 24. Предмет на работењето на дуќанот е: 
чевларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја. потпишува сопственикот Неби 
Ајредин Телќиу. (176) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
општината Титов Велес бр. 03-8253/1 од 20.УШ.1963 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 565, рег. бр. 55*», 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Јован 
Трајков Пренџов, со седиште во Титов Велес ул. 
„Карло Липних" бр. 1. Предмет на работењето на 
дуќанот е: шиење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Трај ков Пренџов. (167) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
и комунални работи на Собранието на општината 
Берово е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 41. рег. бр. 699, 
книга П, занаетчискиот дуќан под фирма: Пле-
тачка Јелица (Сивевска) Лапевска, со седиште во 
Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: 
плетење на џемпери и чорапи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јелица 
(Савевска) Лапевска. (168) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
општината Титов Велес бр. 03-9011/1 од 27.УШ. 
1963 година е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 566, рег. 
бр. 556, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар 
Благој Алексов Аџи Ристов, со седиште во Титов 
Велес, ул. „Илинденска" б. б. Предмет на рабо-
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тењето на дуќанот е: правење и продавање 1?а 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој 
Алексов Аџи Ристов. (169) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Виница бр. 0503-1273 
од 15.1У.1963 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
124, ред. бр. 63, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Фурнаџија Ферчо Серафимов Лазаров, со седиште 
во село Виница. Предмет на работењето на дуќа-
нот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ферчо 
Серафимов Лазаров. (170) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Виница бр. 0503-2922 
од 20.УШ. 1963 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
131, ред. бр. бб, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Стојан Стаменков Лазаров, со седиште зо 
Виница. Предметот на работењето на дуќанот е: 
ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Стаменков Лазаров. (171) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
општината Неготино бр. 04-1382 од 14.У1.1963 го-
дина, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 139, рег. бр. 139 
занаетчискиот дуќан под фирма: Сода — вода на 
Витомир Словиша Станоевиќ, со седиште во Не-
готино. Предмет на работењето на дуќанот е: про-
дажба на сода — вода. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вито-
мир Словиша Станоевиќ:. (127) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
општината Титов Велес бр. 03-4141/1 од 1.УП.1963 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 561. ред. бр. 551, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Каме Ан-
гелов Камев, со седиште во Титов Велес, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 172. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: шиење на; машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Каме 
Ангелов Камев. (140) 

На основа дозволата од Собранието на општи-
ната Тетово бр. 04-10003/1 од 9.УП.1963 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 544, рег. бр. 543, занает-
чискиот дуќан под фирма: Слаткар Џавид Адема 
Мустафи, со седиште во Тетово, ул. „Страшо Пин-
џур". бр. 43. Предмет на работењето на дуќанот е: 
правење и продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џавид 
Адема Мустафи. (157) 

На основа дозволата од Собранието на општи-
ната Тетово бр. 04-10438/1 од 13.УП.1963 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 546, рег. бр. 547, занаетчи-
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скиот дуќан под фирма: Електроинеталатерска ра-
ботилница „Електрон" на Панче Сандрев Блажев-
ски, со седиште во Тетово, ул. „ЈНА" бр. 62. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: електроинстала-
терски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панче 
Сандрев Блажевски. (158) 

На основа дозволата од Собранието на општи-
ната Тетово бр. 04-8173/1 од 30.У.1963 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 545, рег. бр. 546, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Слаткар Абас А. Амито-
виќ, со седиште во Тетово, ул. „Илинденска" бр. 51. 
Предмет на работењето на дуќанот е: правење и 
продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абас 
А. Амитовиќ. (159) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство! на Народниот одбор на општината Прилеп 
бр. 4-1723/63 од 1.IV. 1963 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 70, рег. бр. 70, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Волнсвлачар Методија Ристев 
Ѓорѓиоски, со седиште во Прилеп, ул. „Кузман Јо-
с и ф о в о м " бр. 79. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: волновлачарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
дија Ристев Ѓорѓиоски. (104) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Прилеп 
бр. 04-4838/62 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
365, рег. бр. 365, книга П, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Метлар Слободан Стеванов Башески, со 
седиште во село Варош. ул. „Ило Полутешка" бр. 2. 
Предмет на работењето на дуќанот е: изработка 
и продажба на метли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сло-
бодан Стеванов Башески. (173) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на Собранието на општината Гостивар бр. 
04-7322/1 од 16.ХП.1963 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 65, рег. бр. 539, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер Низамедин Кемала Илјази, со се-
диште во село Врапчиште. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Низа-
медин Кемала Илјази. (220) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
општината Титов Велес бр. 03-3112/1 од 3.УШ. 1962 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилница на страна 551, рег. бр. 542, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Семкар Зулчуф-
ли Исмаилов Сулејманов, со седиште во Титов Ве-
лес, ул. „Благој Ѓорев". Предмет на работењето на 
дуќанот е: печење на леблебија, костени, семки 
и ел. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зул~ 
чуфли ИсмаилОв Сулејманов. (174) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
и финансии на Собранието на општината Св. Ни-
коле бр. 05-3264 од 2.Х.1963 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 3, рег. бр. 33, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Фотограф Бранко Ванев Златев, со 
седиште во Св. Николе, ул. „Ленинова" бр. 10. 
Предмет н а работењето на дуќанот е: фотограф-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко 
Ванев Златев. (221) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на Народниот одбор на општината Виница бр. 
05-2857/1 од 14 јуни 1962 година е запишав во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 161, ред. бр. 161, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Михаил Захариев Страхилов, со 
седиште во Виница, ул. „Илинденска" бр. 53. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: столарски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ми-
хаил Захариев Страхилов. (175) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
и финансии на Собранието на општината Св. Нико-
ле бр. 05-3350 од 16.ХП. 1963 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 3, рег. бр. 34, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Ангел Јованов Насков, со седиште 
во Св. Николе, ул. „Ленинова" бр. 21 а. Предмет на 
работењето на дуќанот е: столарски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ан-
гел Јованов Насков. {224) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство и труд на Народниот одбор на општината 
Кочани бр. 03-2035/1 е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
242, рег. бр. 242/Ш, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Столар Крале Гигов Панов, со седиште во е. 
Кучичино. Предмет на работењето на дуќанот е: 
столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крале 
Гитов Панов. (176) 

На основа дозволата од Собранието на општи-
ната Дебар бр. 03-160/1 од 19.ХП.1963 година е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 358, рег. бр. 210, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар „Нов дом" на 
Ј а јо А. Џеладиновски, со седиште во Дебар ул. 
„Братство единство" бр. 87. Предмет на работењето 
на дуќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ја јо 
А. Џеладиновски. (223) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кава-
дарци бр. 03-6066 од 20.УП.1963 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
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тил ници на страна 248, рег бр. 248, книга I, занает-
чискиот дуќан под фирма: Слаткарница „Турист" 
на Душан Димов Коцев, со седиште во Кавадарци, 
ул. „Цано П. Ристов4' бр. 2. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: правење и продавање на1 слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Димов Коцев. . (177) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кава-
дарци бр. 03-7669 од 18.IX.1963 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 250, рег. бр. 250, книга I, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Васил Мишев 
Заров, со седиште во Кавадарци, ул. „Киро Спан-
џов" бр. 67. Предмет на работењето на дуќанот гц 
столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Мишев Заров. (179) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани бр. 
03-5912 од 21-УШ.1963 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 281, рег. бр. 281/Ш, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Методи Јорданов Ангелов, со се-
диште во Кочани. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
ди Јорданов Ангелов. (180) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кава-
дарци бр. 03-7519 од 12.IX.1963 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 249, рег. бр. 249, книга I, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Столар Перо Н. 
Лазовски, со седиште во Кавадарци, ул. „Блажо 
Алексов" бр. 96. Предмет на работењето на дз7ќа-
нот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо 
Н. Лазовски. (181) 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
општината Титов Велес бр. 10277 од 12.Х.1963 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 567, рег. бр. 557, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија То-
дор Гошев Трајков, со седиште во Титов Велес, 
ул. „Сарајевска" бр. 12. Предмет на работењето на 
дуќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Гошев Трајков. (182) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Работна книшка бр. 505/54 на име Трајан А. 

Мартиновски, е. Дељадровце, Скопје. (1) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 5248 

на име Јованка Петкова Трајковска, е. Кокре, Би-
толско. (2) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5565 
на име Малинка Данчова Стојческа, е. Подино, 
Битолско. (3) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5564 
на име Дончо Трајчо Стој чески, е. Подино, Битол-
ско. (4) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5566 
на име Доста Данчова Стојческа, е. Подино, Би-
толско. (5) 

Работна книшка рег. бр. 4728, серија бр. 0149132 
на име Петре Петрески, ул. „Цр. Стени" бр. 11, 
Прилеп. (6) 

Здравствена легитимација бр. 564 на име Пера 
Вангел Георгиева, ул. „Партизанска" бр. 41, Кру-
шево. (7) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Зоран Спасиќ, е. Брзак, Кума-
новско. (8) 

Здравствена легитимација на име Никола С. 
Боромочев, ул. „4" бр. 3, Кавадарци. (9) 

Здравствена легитимација бр. 2829/60 на име 
Саније Рамадани, е. Камењане, Тетовско. (10) 

Свидетелство бр. 203 на име Хајредин Мурати, 
ул. „Пречанска" бр. 32, Тетово. (11) 

Здравствена легитимација бр. 48939 на име 
Славка Мано јлова , е. Церово, Гостивар. (12) 

Здравствена легитимација бр. 1569 на име Стој-
ко Анденов, Штип. (13) 

Возачка дозвола бр. 216, издадена од СВР — 
Штип на име Александар П. Миладинов, ул. „Ге-
нерал Темпо" бр. 177, Св. Николе. (14) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6079 
на име Тошо Јакимов Мисаев, е. Древено, Кочани. 

(15) 
Здравствена легитимација бр. 16300 на име 

Блага Ангелова Василова, е. Злетово, Кочани. (16) 
Здравствена легитимација бр. 5780 на име То-

дора Кирилиева, ул. „Ленинова" бр. 7, Радовиш. 
(17) 

Ученичка книшка за завршено УП одделение 
на име Томислав С. Ѓорѓиевски, е. Драчево, Скоп-
ско. (18) 

Ученичка книшка за завршено УП одделение 
на име Киро Д. Китановски, е. Д. Лисиче, Скопско. 

(19) 
Здравствена легитимација на име Даринка П. 

Ѓорѓиева, е. Маџари, Скопско. (20) 
Здравствена легитимација на име Борис Пет-

рушевски, е. Драчево, Скопско. (21) 
Здравствена легитимација бр. 21701 на име Ме-

тоди Левев, е. Шлегово, Кратово. (22) 
Работна книшка бр. 24592 на име Јана Мица-

носка, ул. „Д. Влахов" бр. 49, Битола. (23) 
Воена книшка на име Бошко А. Додевски, е. 

Герман, Кр. Паланка. (24) 
Здравствена легитимација бр. 375027 на име 

Иван Бебекоски, е. Вевчани, Охридско. (25) 
Здравствена легитимација бр. 5457 на име Дон-

ка Лазарова, е. Прдејца, Гевгелија. (26) 
Свидетелство бр. 82/26, издадено од Основното 

училиште „Ристо Шуклев", е. Негорци на име Ри-
сто М. Марков, е. Негорци, Гевгелија. (27) 

Здравствена легитимација на име Трајче Пет-
ров, ул. „Охридска" бр. 6, Тито® Велес. (28) 

Здравствена легитимација бр. 23418 на име 
Кираца Штерјова, е. Балталија, Штипско. (29) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Славе Ангелов Ивановски, е. Полето, Делчево. 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Пробиштип на име Киро Макси-
мовски, е. 3летово, Кочани. (31) 

Здравствена легитимација бр. 446, издадена од 
КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Славко 
Т. Николов, е. Трипатанци, Кочани. (32) 

Здравствена легитимација бр. 288, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кочани на име Митко А. 
Велинов, е. Д. Подлог, Кочани. (33) 

Дозвола за носење оружје рег. бр. 336, издаде-
на од СВР — Охрид на име Ферат Ејредина Усе-
ини, е. Делогожда, Охридско. (34) 
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КОНКУРСИ 
На основа чл. 244 и 245 од Законот за јавните 

службеници („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 53/57) и чл. 
10 од Правилникот за спроведување на конкуренте 
за пополнување на местата на наставниот и вос-
питниот персонал во училиштата и другите воспит-
ни установи („Сл. весник на НРМ" бр. 16/58), Со-
ветот за просвета и култура на Собранието на оп-
штината Градско 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите работни места за 
наставно-воспитниот персонал во училиштата на 
подрачјето на општината Градско за учебната 
1964/65 година, и тоа: 

I. Осумгодишно основи« училиште „Даме Груев" — 
Градско: 

— наставник по македонски јазик 1 
—• наставник по српскохрватски јазик 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по историја и општество 1 
— наставници по математика и физика 2 
— наставник по хемија и биологија 1 
— наставник по ликовно воспитување 1 
— наставник по музичко воспитување 1 

II. Подрачна паралелка, е. Виничани: 
— учители за одделенска настава 2 

Ш. Осумгодишно основно училиште „Пере Тошев" 
— Росоман: 

— наставник по српскохрватски јазик 1 
— наставник по биологија и хемија 1 
— наставник по француски и руски јазик 1 
— наставник по историја и географија 1 

IV. Осумгодишно основно училиште „Лазо Фили-
пов" — Сир ново: 

— наставник по македонски и срп. хрв. јазик 1 
— наставник по математика и физика 1 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник по хемија и биологија 1 
— наставник по француски јазик 1 
— учители за одделенска настава 3 

V. Осумгодишно основно училиште „Борис Тер-
зиев" — Д. Чичево: 

—• наставник по математика и физика 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник по физичко, ликовно и општо-

техничко воспитување 1 

VI. Подрачна паралелка е. Во дое рати: 
— учител за одделенска настава 1 

У С Л О В И : 
1. За наставниците завршена ВПШ по соодвет-

ната група. 

2. За одделенска настава завршена учителска 
школа и положен стручен испит. 

Во сите училишта на подрачјето на општината 
Градско обезбеден е бесплатен стан и огрев. 

Во подрачната паралелка во е. Водоврати обез-
беден е посебен додаток за тешки услови на жи-
вотот и работата во износ до 4.000 дин. 

Пријавување на конкурс: 
Пријавите за конкурсот со сите потребни до-

кументи од чл. 31 од Законот за јавните службе-
ници и о ц е н у в а н и т е листови за последните две 
години, кандидатите треба да ги достават до учи-
лишниот одбор на училиштето во кое конкурираат, 
најдоцна до 20 јуни 1964 година. 

Молбите ^комплетирани со потребни докумен-
ти нема да се земаат во предвид. (508) 

Комисијата за службеничките работи при Со-
бранието на општината Старо Нагоричане, на ос-
нова член 21 од Законот за јавните службеници 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за работните места: 
1. Ш е ф на Отсекот за стопанство; 
2. Референт за земјоделие; 
3. Референт за план и анализа. 
У с л о в и : 
Под точка прва да има завршено земјоделски 

факултет и две години практика, или средно зем-
јоделско училиште со пет години практика во стру-
ката и положен стручен испит. 

На конкурсот можат да се пријават и лица 
кои имаат завршено економски факултет и две 
години практика во струката или средно економ-
ско училиште со пет години практика и положен 
стручен испит. 

Под точка втора да има завршено средно зем-
јоделско училиште со три години практика во 
струката и положен стручен испит. 

Под точка трета да има завршено средно еко-
номско училиште со три години практика во стру-
ката и положен стручен испит. 

Основната плата според Законот за јавните 
службеници, а положајна плата според Одлуката 
за положајните плати на Собранието на општи-
ната Старо Напричане . 

Молбите со краток опис на досегашната работа, 
како и документите по чл. 31 од З Ј С се доставу-
ваат до Собранието на општината Старо Н а п р и -
чане. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (490) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ВОЈНАТА 
ПОШТА 5573-16 — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетото работно место: 
Лекар специјалист — оториноларинголог во 

Војната пошта 2678 — Скопје 
Услови: Потребна школска спрема и положен 

специјалистички испит од оториноларингологија. 
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Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а положајна плата и армиски додаток спо-
ред посебните прописи што важат за цивилните 
лица на служба во ЈНА. 

Молбата таксирана со 50 динари државна так-
са, општа и стручна биографија и свидетелство за 
стручната спрема, се доставуваат до Војната пошта 
5573-16 — Скопје „За Конкурсна комисија". 

Останатите документи предвидени по член 31 
од Законот за јавните службеници се поднесуваат 
по соопштувањето за прием на служба. 

Конкурсот е отворен до пополнување на ра-
ботното место. (505) 

КОМИСИЈАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПЕ-
ДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на наставничките места — профе-
сори или предавачи за следните предмети: 

1. македонски јазик со литература 2 
2. српско-хрватски јазик 1 
3. руски јазик 1 

4. историја 1 

5. географија 1 

6. математика 2 
7. физика 1 

8. биологија * 
9. хемија 1 

10. психологија 1 
11. методика за одделенска настава 1 
Право на конкурирање имаат лицата што ги 

исполнуваат условите согласно член 174 од За-
конот за високото школство во НРМ. 

Молбите со потребните документи согласно 
член 31 од Законот за јавните службеници ќе се 
испраќаат до Заводот за школство на Битолска 
околија — за Комисијата за организација на Пе-
дагошката академија. 

Конкурсот трае 30 дена, сметајќи од денот на 
објавувањето. 

ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗГРАДИ НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СРМ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. технички директор; 
2. правен советник; 
3. началник на одделение за новоградба; 
4. началник на одделение за одржување и 

адаптации и 
5. референт по документација 

У с л о в и : 
За работното место под 1 — да има завршено 

технички факултет и стручни (работи од областа 
на градежништвото со најмалку 5 години работна 
практика на истоврсни работи; 

За работното место под 2 — да има завршено 
правен факултет, положен стручен испит и 5 го-
дини практика; 

За работното место под 3 — да има завршено 
технички факултет — градежен или архитектон-
ски отсек, положен стручен испит и да има ра-
ботено на сложени — аналитичко студиозни ра-
боти од областа на градежништвото најмалку 5 
години; 

За работното место под 4 — да има завршено 
технички факултет — архитектонски отсек, поло-
жен стручен испит и да работел на сложени 
стручни работи од областа на градежништвото нај-
малку 5 години; 

За работното место под 5 — да има завршено 
технички факултет — архитектонски отсек и 
стручен испит, со најмалку 3 години практика на 
истоврсни работи од областа на градежништвото. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. 

Молбите таксирани со 50 динари таксена мар-
ка и куса биографија да се доставуваат до Дирек-
цијата за згради на Извршниот совет на СРМ — 
Отсек за општи работи. 

За поблиски сведенија кандидатите можат да 
се обратат до Дирекцијата за згради на Извршниот 
совет, лично или на телефон 24-81. (492) 

Комисијата за засновување и раскинување на 
работните односи при Републичкиот завод за 
здравствена заштита — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 
1. Еден физичар за работа во Отсекот за јо-

низантни зрачења 
2. Еден лекар за работа во Одделението за 

социјална медицина 

УСЛОВИ: под 1) — завршен природно-матема-
тички факултет, 

под 2) — лекар со завршен обавезен лекарски 
стаж. 

Настап на работа веднаш. 
Личен доход според Правилникот за расподел-

ба на личниот доход на Заводот. 
Молбите со опис на досегашното работење и 

документи по чл. 31 од ЗЈС се доставуваат до 
Управата на Заводот во рок од 15 дена по објаву-
вањето на конкурсот. 

Во колку местата останат непополнети во 
определениот рок конкурсот останува отворен до 
нивното пополнување. (489) 

КОМИСИЈАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПЕ-
ДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА 

р а е п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните места: 
1. Секретар 
2. Домаќин 
За местото секретар на Школата кандидатите 

треба да имаат завршено правен факултет со нај-
малку 5 години практика. 
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За местото домаќин кандидатите треба да 
имаат средно економско училиште или непотполно 
средно образование со најмалку 3 години прак-
тика. 

Молбите со потребните документи во соглас-
ност со член 31 од Законот за јавните службенику 
се испраќаат до Заводот за школство на Битолска 
околија — Комисија за организација на Педа-
гошката академија. 

Конкурсот трае 30 дена сметајќи од денот на 
објавувањето. (506) 

На основа чл. 244 од Законот за јавните служ-
беници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/62 год.) 
и Правилникот за пополнување на уцразнетите 
работни места за наставниот и воспитниот персо-
нал во училиштата и другите установи („Службен 
весник на НРМ" бр. 16/58), Советот за просвета, 
култура II физичка култура на Собранието на 
Штипска околија — Штип 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите работни места во 
Околискиот завод за школство — Штип: 

1) Просветен советник по математика и ф и -
зика 1 

2) Просветен советник по биологија 1 
3) Просветен советник по француски јазик 1 
4) Просветен советник за училиштата од II 

степен 1 

У С Л О В И : 
1) Кандидатите под точка: 1, 2 и 3 треба да 

имаат завршено соодветна група на филозофскиот 
или природно-математичкиот факултет. 

2) Кандидатот под тон. 4 треба да има завр-
шено филозофски или гхриродно-математички ф а -
култет. Првенство за ова работно место имаат кад-
дидатите од филозофски факултет — педагошка 
група. 

3) Кандидатите под точка: 1, 2, 3 и 4 треба да 
имаат п р о д у ж е н о најмалку пет (5) години во 
просветна струка. 

Со пријавата за конкурсот треба да се достават 
уште и следните документи: 

1) документ за завршен факултет; 
2) уверение за работен стаж; 

3) оценувачки листови за последните две го-
дини. 

Краен рок за поднесување на пријавите е 31 
мај 1964 година. 

Документите да се доставуваат до Советот за 
просвета, култура и физичка култура на Собра-
нието на Штипска околија — Штип. (509) 
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ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ НА СР МАКЕДОНИЈА — 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работните места: 

Еден кустос за период 1919 до 1941 год. 
Еден кустос за период Социјалистичка изградба 
Услови: Завршен филозофски факултет група 

историја со 5 години практика во областа на исто-
риската наука и познавање на странски јазик. 

Конкурсот останува отворен до пополнувањето 
на работните места. 

Молба и документи според чл. 31 од ЗЈС како 
и куса биографија во која ќе влезе и описот на 
досегашната работа, да се достават до Секрета-
ријатот на Музејот. (507) 

СОВЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ — ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за работното место — шеф на сметководството 

Услови: 
— висока школска спрема — економски ф а -

култет и две години книговодствена практика; 
— виша економска школа и четири години 

книговодствена практика од кои три на раководно 
книговодствен© работно место. 

Личен доход по Правилникот за расподелба 
на личен доход на здравствените и другите работ-
ници на Здравствениот дом — Прилеп. 

Стапување на работа веднаш. 
Конкурсот трае до пополнување на слободно-

то работно место. (510) 
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