
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен жесток ка СРМ" изле-
гов* по потреба. Ракописите ке 
ел праќаат. Оглас« ко тарифата. 

Сабота, 18 април 1964 
Скопје 

Број 15 Год. XX 

Претплата за 1964 год. изнесува 
2.2С0 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жкро сметка број И2-11/1-696. 

77. 
На основа член 27 и 48 од Законот за високото 

школство во Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на НРМ" бр. 20/61), Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УНИВЕРЗИТЕТСКИХ СОВЕТ И НА ФА-
КУЛТЕТСКИТЕ СОВЕТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

ВО СКОПЈЕ 

I. Се разрешуваат досегашните членови име-
нувани во Универзитетскиот совет и во факул-
тетските совети на факултетите на Универзитетот 
во Скопје. 

II. Во Универзитетскиот совет на Универзите-
тот во Скопје се именуваат десет членови, а во 
факултетските совети на одделните факултети на 
Универзитетот во Скопје по девет членови. 

III. За членови на Универзитетскиот совет на 
Универзитетот во Скопје се именуваат: 

1) ВАСИЛ ГРИВЧЕВ, член на Извршниот со-
вет; 

2) ЕЛЕНА ЃУРКОВИЌ, пратеник: на Собра-
нието на СРМ; 

3) АЗЕМ ЗУЛФИЌАРИ, претседател на Око-
лиското собрание на Тетовска околија; 

4) д-р БОРИСЛАВ КАРАНФИЛСКИ, доцент 
на Медицинскиот факултет во Скопје; 

5) ПЕРО КОРАБ АР, претседател на Устав-
ниот суд на Македонија; 

6) СПАСЕ КУЉАН, секретар на Советот за 
научна работа на СРМ; 

7) инж. ЉУПЧО МИЛЕВСКИ, заменик тех-
нички директор во Претпријатието во из-
градба Рудници и железарница „Скопје" во 
Скопје; 

8) МАМУРАН ТАХИР, пратеник на Собра-
нието на СРМ; 

9) АХИЛ ТУНТЕ, пратеник на Собранието на 
СРМ; 

10) ЉУПЧО ШКАРТОВ, секретар на Околи-
скиот комитет на СКМ за Титоввелешка 
околија. 

IV. За членови на факултетските совети на 
факултетите на Универзитетот во Скопје се име-
нуваат: 

а) во Советот на Економскиот факултет 
1) д-р ДУШКО АНАКИОВ СКИ, заменик ди-

ректор на Републичкиот завод за стопанско 
планирање; 

2) ВИТЕ ИСЈАНОВСКИ, претседател на Град-
скиот совет на ССЈ за Скопје; 

3) ВЛАХУ ЈАНКО, директор на Претприја-
тието за меѓународно застапништво и трго-
вија „Интеримпекс" во Скопје; 

4) БОРЧЕ ЈОСИФОВСКИ, комерцијален ди-
ректор на Фабриката за цемент „Усје" во 
Скопје; 

5) АТАНАС КАЦУ ЈАНИ, помошник на гене-
ралниот директор на Стопанската банка на 
СРМ; 

6) ПАНДА МАЛИНКОВА, директор на Заво-
дот за продуктивност на трудот на Град-
ското собрание на Скопје; 

7) ПАНЧЕ МИРКУЛОВСКИ, политички ра-
ботник во ЦК СКМ; 

8) ГОКО МОЈСОВ, шеф на Кабинетот на 
претседателот на Извршниот совет; 

9) ХИЏЕТ РАМАДАНИ, претседател на Око-
лискиот одбор на ССРНМ за Тетовска око-
лија. 

б) во Советот на Земјоделско-шумарскиот фа-
култет 

1) инж. БОШКО КОСТОВ, инженер во Прет-
пријатието за дрвна индустрија „Треска" 
во Скопје; 

2) ТРАЈЧЕ КОШЕВСКИ, претседател на Ре-
публичкиот одбор на Синдикатот на работ-
ниците од земјоделството, прехранбената и 
тутунската индустрија; 

3) инж. АЛЕКСАНДАР НИКОЛОВСКИ, се-
кретар на Советот за земјоделство на Ре-
гионалната стопанска комора за Скопска, 
Кумановска и Тетовска околија; 

4) НАУМ ПЕЕВ, пратеник на Собранието на 
СРМ; 

5) инж. ГОГА ПЕТКОВСКИ, директор на Зем-
јоделскиот комбинат „Пелагонија" во е. 
Логоварди, Битолска околија; 

6) ПАНДЕ ТАШКОВСКИ, директор на Изда-
вачкото претпријатие „Народна задруга"; 

7) МИТО ТЕМЕНУГОВ, пратеник на Собра-
нието на СРМ; 

8) АНГЕЛ ЏЕКОВ, началник на Управата за 
ветеринарната служба во Републичкиот се-
кретаријат за земјоделство и шумарство; 

9) инж. КИРИЛ ЏОНОВ, научен соработник 
во Економскиот институт во Скопје. 

в) во Советот на Медицинскиот факултет 
1) ДАНА АНДРЕЕВА, пом. секретар во Ре-

публичкиот секретаријат за народно здрав-
је и социјална политика; 
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2) РУЖА БАК, одговорен уредник на списа-
нието „Просветена жена"; 

3) д-р ПРЕДРАГ ЃОРЃЕВИЌ., офицер на ЈНА; 
4) ПЕТАР ЗАФИРОВ, пратеник на Собрани-

ето на СРМ; 
5) д-р АЛЕКСАНДАР ИВАНОВСКИ, управ-

ник на Општата болница во Куманово; 
6) БОРИС КРАЛЕВСКИ, пратеник на Собра-

нието на СРМ; 
7) д-р НИКОЛА УЗУНОВ, доцент на Економ-

скиот факултет во Скопје; 
8) д-р РЕФАТ ФЕРАТИ, пратеник на Сојуз-

ната скупштина; 
9) КРСТЕ ЧАЛОРСКИ, помошник на секре-

тарот на Собранието на СРМ. 

г) во Советот на Правниот факултет 
1) АТАНАС АТАНАСИЕВ СКИ, заменик на 

директорот на Претпријатието за увоз-
извоз „Макотекс" во Скопје; 

2) ДИМИТАР БАШЕВ, шеф ка Правното од-
деление во Претпријатието во изградба 
Рудници и железарница „Скопје" во Скопје; 

3) ЗЕЈНЕЛ БЕГОВИЌ, секретар на Комиси-
јата за кадровски и организациони пра-
шања на Главниот одбор на ССРНМ; 

4) БОРО ДОГАНЏИСКИ, претседател на Ви-
шиот стопански суд во Скопје; 

5) КИРО ЕФРЕМОВ, началник на одделение 
во Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи; 

6) ЗОРАН ПОПАНДОНОВ, правник во Извр-
шниот совет на СРМ; 

7) БРАНКА ЦИРИВИРИ, пратеник на Собра-
нието на СРМ; 

8) ТОМИСЛАВ ЧОКРЕВСКИ, политички ра-
ботник во ЦК СКМ; 

9) ПАНЧЕ ШУРКОВ, заменик јавен обвини-
тел на СРМ. 

д) во Советот на Природно-математичкиот фа-
култет 

1) КОСТАДИН АВРАМЧЕВ, директор на Елек-
трсхемискиот комбинат „Билјана" во Скопје; 

2) БОРИВОЕ ВИДОВСКИ, наставник на Пе-
дагошката академија во Скопје; 

3) РИСТО ГРУПЧЕ, директор на Природно-
научниот музеј во Скопје; 

4) инж. ДИМЧЕ ЕФТИМОВСКИ, технички 
директор на Фабриката за синтетички влак-
на „Наум Наумовски — Борче" во Скопје; 

5) ЈОРДАН КОСТАДИНОВ, член на Глав-
ниот одбор на ССРНМ; 

6) СОЊА МАСЕВА, самостоен референт во 
Заводот за статистика на СРМ; 

7) РАДА МИЦАЈКОВА, професор во Гимна-
зијата „Јосип Броз — Тито" во Скопје; 

8) ХАМИД ТАКИ, пратеник на Собранието 
на СРМ; 

9) ВЛАДО ФИЛИПОВСКИ, професор на гим-
назија во Куманово. 

ѓ) во Советот на Техничкиот факултет 
1) МУСТАФА АМИТОВ, директор на Градеж-

ното претпријатие „Пелагонија" во Скопје; 

2) ДИМИТАР БОЈКОВ, потпретседател на Сто_ 
ланската комора на СРМ; 

3) инж. СЛАВКО БРЕЗОВСКИ, архитект во 
Проектанското претпријатие „Македонија-
проект" во Скопје; 

4) инж. НАНЧЕ ИЛИЕВСКИ, директор на то-
пи линца во Претпријатието во изградба 
Рудници и железарница „Скопје" во Скопје; 

5) СТОЈАН МАТКАЛИЕВ, директор на Фа-
бриката за цемент „Усје" во Скопје; 

6) инж. ГОРГИ ОРОВЧАНОВ, директор ка 
Геолошкиот завод во Скопје; 

7) инж. ВЕСЕЛИНКА ТЕМЕЛКОВСКА, елек-
троинженер во Заедницата на ПТТ прет-
пријатија на СРМ; 

8) д-р ДИМЧЕ ТОШЕВ, вонреден професор 
на Природно-математичкиот факултет во 
Скопје; 

9) инж. МИЛАН ДАЈКОВСКИ, пратеник на 
Собранието на СРМ. 

е) во Советот на Филозофскиот факултет 
1) ЦАНЕ АНДРЕЕВСКИ, писател од Скопје; 
2) БОРЧЕ АТ АНАСОВСКИ, политички ра-

ботник во ЦК СКМ; 
3) ИВАН ГЛИГОРОВ, пратеник на Собранието 

на СРМ; 
4) ЈОРДАН ДИМОВСКИ, директор на гимна-

зијата „Јосип Броз — Тито" во Скопје; 
5) БЛАГОЈ КОНДАРКО, советник во Репуб-

личкиот завод за унапредување на школ-
ством; 

6) СЛАВКО МИЛОСАВ ЛЕВ СКИ, политички 
работник во ЦК СКМ; 

7) ТЕНКА ПАВЛОВА, професор во Учител-
ската школа „Никола Карев" во Скопје; 

8) СТОЈМИР ПОПОВСКИ, управник на На-
родниот театар во Скопје; 

9) ЉУТВИ РУСИ, пратеник на Собранието на 
СРМ. 

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-967/1 
27 март 1964 година 

Скопје 
Претседател 

ка Извршниот совет, 
Александар Гр личков, е. р. 

78. 
На основа член 12 став 5 од Законот за осно-

вање Стопанска' банка на СРМ („Службен весник 
на НРМ" бр. 5/62), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СТОПАНСКАТА 

БАНКА НА СРМ 

I. Се разрешуваат досегашните членови на 
Управниот одбор на Стопанската банка на СРМ. 

II. За членови на Управниот одбор на Стопан-
ската банка на СРМ се именуваат: 
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1) АНГЕЛЕ БОЖИНОВСКИ, член на Репуб-
личкиот совет на ССЈ за Македонија; 

2) РИСТО БУ ЖАРОВ СКИ, пратеник на Собра-
нието на СРМ; 

3) ВЕЛИМИР ГИНОВСКИ, републички секре-
тар за општи стопански работи; 

4) АЛЕКСАНДАР МИЛЕВСКИ, предавач на 
Економскиот факултет во Скопје; 

5) АЛЕКСАНДАР НАНЧЕВ, директор на Ре-
публичкиот завод за цени; 

6) инж. НИКОЛА ПЕТРОВ, помошник на ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шу-
марство; 

7) ГОРГИ РУСКОВСКИ, републички секретар 
за сообраќај и врски; 

8) ЈОЦО СТАМЕНКОВ СКИ, претседател (иа 
Основната стопанска комора за Титоввелеш-
ка и Штипска околија и 

9) ПАВЛЕ ТАСЕВСКИ, помошник на дирек-
торот на Републичкиот завод за стопанско 
планирање. 

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

Бр. 09-966/1 
27 март 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 

79. 
На основа член 63 од Законот за банките 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61) и точка 2 од 
Одлуката за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити од средствата предвидени во член 
10 од Законот за насочување и употреба на сред-
ствата на Републиката („Службен весник на СРМ", 
бр. 10/64), Стопанската банка на СР Македонија 
распишува 

XX К О Н К У Р С 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ &Е СЕ 
ДАВААТ КРЕДИТИ ВО СООБРАЌАЈОТ ОД СРЕД-
СТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛ. 10 ОД ЗАКОНОТ 

ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА 

I. Стопанската банка на СР Македонија — 
Скопје, според овој конкурс ќе дава кредити во 
сообраќајот од средствата предвидени во член 10 
од Законот за насочување и употреба на средствата 
на Републиката: 

— за изградба на поштенски згради, и 
— за учество во изградба на железничкиот ја-

зел Скопје. 
II. Корисници на кредитите за целите од прет-

ходната точка, можат да бидат: 
— за изградба на поштенски згради — прет-

пријатијата за поштенско-телеграфски и телефон-
ски сообраќај, 

— за учество во изградбата на железничкиот 
јазел Скопје — Железничкото транспортно прет-
пријатие Скопје. 

III. Корисниците на кредитите од претходната 
точка се должни да обезбедат учество во инвести-
циите кое не може да биде помало од: 

— 20% за кредитите за изградба на поштен-
ски згради. 

IV. Најниска годишна интересна норма, која 
треба да се понуди при поднесувањето на бара-
њето е: 

— за кредитите за изградба на поштенски 
згради 7%, 

— за кредитот за изградба на железничкиот 
јазел Скопје 2%. 

V. Рокот за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од: 

— 30 години за изградба на поштенски згради, 
— 30 години за изградба на железничкиот ја-

зел Скопје. 
VI. Барањата за инвестиционен кредит за оваа 

намена треба да ги содржат следниве податоци: 
— целта за која се бара кредитот, 
— висината на кредитот, 
— износ на средствата со кои кредитоварачот 

или неговиот гарант учествува во трошоците на 
инвестици ј ата, 

— интересната норма и рокот за враќање на 
кредитот, што ги нуди кредитобарачот, 

— рокот за почеток и рокот за завршокот на 
градежните објекти, и денот од кога започнува 
да тече исплатата на кредитот. 

VII. Предимство во добивање на кредит имаат 
кредитобарачите кои: 

— ќе понудат поголемо учество, пократок рок 
за враќање на кредитот и повисока интересна 
норма. 

VIII. Барањето за инвестиционен кредит се 
поднесува на обрасци издадени од Југословенската 
инвестициона банка (ЗП), кои можат да се добијат 
во Стопанската банка на СР Македонија Скопје. 

Кон барањето за кредит кредитобарачот под-
несува: 

1. Инвестициона програма што се составува 
според чл. 11 од Основниот закон за изградба на 
инвестициони објекти („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/61) и решение за донесување на инвести-
циона програма. Инвестиционата програма и ре-
шението донесени во смисла на чл. 12 од спомна-
тиот Закон, треба да бидат поврзани во една це-
лина и запечатени со печат на органот што ја 
донел инвестиционата програма. 

2. За инвестициони објекти односно инвести-
циони вложувања, чија претсметковна вредност не 
го надминува износот од 50,0 мил. дин. се подне-
сува упростен елаборат составен според Законот 
за изградба на инвестициони објекти С»Службен 
весник на НРМ", бр. 33/62) и Одлуката за опреде-
лување на објекти односно работи за изградба спо-
ред нивната вредност („Службен весник на НРМ", 
бр. 9/63). 

3. Доказ за обезбедување на средства за по-
лагање на 5% гарантен износ како и за средствата 
за учество во трошоците на инвестицијата. Доказот 
да биде оверен од страна на Банката ка ј која се 
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водат тие средства со тоа дека Банката е со-
гласна да изврши блокирање на постојните сред-
ства за гарантен износ и учество. 

4. Потврда за кредитната способност на креди-
тобарачот издадена од страна на Банката ка ј која 
кредитобарачот има тековна односно жиро сметка. 
Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена 
до денот на поднесувањето на барањето за кредит. 

5. Оверен препис од решението за регистра-
ција на стопанската организација — кредитоба-
рачот, со потврда за промените што настанале од 
денот на регистрацијата до поднесувањето на ба-
рањето. Потврдата не може да биде постара од 
60 дена до денот на поднесувањето на барањето. 

6. Извод од записникот од одржаната седница 
на Работничкиот совет на која е одлучено прет-
пријатието да се задолжи. 

7. Завршна сметка на стопанската организа-
ција за последните две години (образец бр. 1 до 
8/63 год.). Месечен бруто биланс за последниот 
месец пред поднесувањето на барањето за кредит 
и периодична претсметка за последниот пресмет-
ковен период. 

IX. Банката може да го услови барањето на 
кредитот со гаранција на општествената политич-
ка заедница. 

X. Барањето за инвестиционен кредит и ин-
вестиционата програма со сите прилози се подне-
сува во 2 (два) примероци до Стопанската банка 
на СРМ — Скопје. 

XI. Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за кредит под 20,0 мил. дин. претсметковна 
вредност. 

XII. Барањата што ќе бидат поднесени во рок 
од еден месец по објавувањето на овој конкурс во 
„Службен весник на СРМ", ќе се сметаат како 
барања поднесени во првиот рок и ќе се разгле-
дуваат и одобруваат под условите на овој конкурс. 

Барањата поднесени по истекот на прзиот рок 
ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно 
во текот на годината во рамките на расположивите 
средства. 

XIII. Од средствата на кредитот одобрен спо-
ред овој конкурс не може да се набавува механи-
зација и опрема која веќе била во употреба. 

XIV. Во се друго за овој конкурс важат од-
редбите од Законот за банките и Законот за кре-
дитните и други банкарски работи („Сл. лист на 
ФНРЈ", бр. 10/61) и Одлуката за условите и начи-
нот под кои ќе се даваат кредити во сообраќајот 
од средствата предвидени во чл. 10 од Законот за 
насочување и употреба на средствата на Републи-
ката. 

XV. Овој конкурс влегува во сила првиот ден 
од објавувањето во „Службен весник на СР Маке-
донија". 

Бр. 1-35 
6 април 1964 година 

Скопје 

СТОПАНСКА БАНКА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, Претседател на УО, 
Т. Ивановски, е. р. В. Гривчев* е. р. 

80. 
На основа член 63 од Законот за банките 

(,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61) и точ. 2 од 
Одлуката за условите и начинот под кои ќе се 
даваат кредити од средствата предвидени во член 
10 од Законот за насочување и употреба на сред-
ствата на Републиката („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/61), Управниот одбор на Стопанската банка 
на СР Македонија, донесува 

З А К Л У Ч О К 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ КЕ СЕ 
ДАВААТ КРЕДИТИ ВО СООБРАЌАЈОТ ОД 
СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛ. 10 ОД ЗА-
КОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА 

СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА 

I. Стопа ноката банка на СР Македонија по пат 
на непосредна спогодба ќе одобрува кредити од 
средствата предвидени во чл. 10 од Законот за 
насочување и употреба на средствата на Републи-
ката. 

II. Кредитите од претходната точка ќе се да-
ваат: 

а) За јавни патишта: 
— за реконструкција и модернизација на патот 

Градско — Прилеп, 
— за довршување на реконструкцијата и мо-

дернизација на патот Удово — Ва ланд ово, 
— за учество во користење на кредити од сред-

ствата на Федерацијата наменети за побрз разви-
ток на стопански недоволно развиените подрачја 
при набавка на механизација за одржување на 
патиштата. 

б) Во ПТТ сообраќајот: 
— за учество и изградба на спој ни врски за 

мрежни те групи. 
в) Во железничкиот сообраќај: 
— за учество во набавка на товарни вагони. 
III. Корисници на кредитите можат да бидат: 
— за реконструкција и модернизација на јав-

ните патишта — Социјалистичка Република Маке-
донија, 

— за спој ни врски на мрежните групи — 
претпријатијата за поштенско-телеграфско-теле-
фонскиот сообраќај, 

— за учество при набавката на механизација 
за одржување на јавните патишта — Претприја-
тието за патишта, 

— за набавка на железнички товарни вагони, 
Железничкото транспортно претпријатие — Скопје 
и други стопански организации корисници на же-
лезничкиот транспорт. 

IV. Сопственото учество е задолжително и тоа 
не може да биде помало од: 

— 90% за кредитите за набавка на железнич-
ки товарни вагони, 

— 10% за кредитите за изградба на спојни 
врски за мрежните групи, 

— кредитите за реконструкција и модерниза-
ција на јавните патишта ќе се даваат без сопстве-
но учество и гарантен износ. 
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V. Најниската годишна норма која треба да се 
понуди при поднесувањето на барањето е: 

— за кредитите за реконструкција и модерни-
зација на јавните патишта 1%, 

— за кредитите за изградба на спојки врски 
за мрежните групи 7%, 

— за кредитите за учество при набавка на ме-
ханизација за одржување на јавните патишта 2%, 

— за кредитите за набавка на железнички то-
варни вагони 6%. 

VI. Рокот за враќање на кредитите не може 
да биде подолг од: 

— 10 години за кредитите за учество при на-
бавка на механизација за одржување на јавните 
патишта, 

— 50 години за кредитите за реконструкција 
и модернизација на јавните патишта, 

— 20 години за изградба на слојни врски за 
мрежните групи, 

— 10 години за набавка на железнички товарни 
вагони. 

VII. Барањата за инвестициони кредити за 
предните намени треба да ги содржат следниве 
податоци: 

— целта за која се бара инвестициониот кре-
дит, 

— висината на кредитот, 
— износот на средствата со кои кредитобара-

чот или неговиот гарант учествува во трошоцлте 
на инвестицијата, 

— интересната норма и рокот за враќање на 
кредитот што го нуди кредитобарачот, 

— рокот за почетокот и рокот за завршокот 
на објектот, набавките за кои се бара кредит и 
денот кога започнува да тече отплатата на кре-
дитот. 

VIII. Предимство во добивање на кредити 
имаат само кредитобарачи кои понудат поголемо 
учество, пократок рок на враќање на кредитите и 
повисока интересна норма. 

IX. Барањето за инвестициони кредити се под-
несува на обрасците издадени од Југословенската 
инвестициона банка (ЗП) кои можат да се добијат 
во Стопанската банка на СРМ — Скопје. 

Кон барањето за кредит кредитобарачот под-
несува: 

1. Инвестициона програма составена според чл. 
11 од Основниот закон за изградба на инвести-
циони објекти („Сл. лист на ФНРЈ", бр. 45/61) и 
решение за донесување на инвестициона програма. 
Инвестиционата програма и решението донесено 
во смисла на чл. 12 од спомнатиот Закон треба 
да бидат поврзани во една целина и запечатени со 
печат на органот кој ја донел инвестиционата 
програма. 

2. За инвестиционите објекти, односно инвес-
тиционите работи чија претсметковна вредност не 
го надминува износот од 50,0 мил. дин. упростен 
елаборат составен според Законот за изградба на 
инвестициони објекти („Сл. весник на НРМ", бр. 

33/62) и Одлуката за определување на објекти од-
носно работи за изградба според нивната вредност 
(„Сл. весник на НРМ", бр. 9/63). 

3. Доказ за обезбедување на средства за по-
лагање 5% гарантен износ, како и средствата за 
учество во трошоците на инвестицијата. Доказот 
да биде заверен од страна на Банката каде што се 
водат тие средства, со тоа дека Банката е соглас-
на да изврши блокирање на средства до висина 
на потребните средства за учество и гарантен 
износ. 

4. Потврда за кредитна способност на креди-
тобарачот од Банката ка ј која кредитобарачот има 
тековна или жиро сметка. Оваа потврда не може 
да биде постара од 10 дена до денот на подне-
сувањето. 

5. Оверен препис од решението за регистрација 
на стопанската организација, со потврда за про-
мените што настанале од регистрацијата до денот 
на поднесувањето на барањето за кредит. Потвр-
дата не може да биде постара од 60 дена до денот 
на поднесувањето на барањето. 

6. Извод од записникот од одржаната седница 
на Работничкиот совет, на која е одлучено прет-
пријатието да се задолжи. 

7. Завршна сметка на стопанската организа-
ција за последните две години (образец бр. 1 
до 8/63), месечен бруто биланс за последниот месец 
пред поднесувањето на барањето за кредит и пе-
риодична претсметка за последниот претсметковен 
период. 

X. Банката може да го услови одобрувањето 
на кредитот со гаранција на општествената поли-
тичка заедница. 

XI. Барањето за инвестиционен кредит и ин-
вестиционата програма со сите прилози се подне-
сува до Стопанската банка на СРМ во Скопје во 
два (2) примероци. 

XII. Од средствата на кредитот не може да се 
набавува употребувана опрема односно механиза-
ција. 

ХП1. Во сб друго за овој заклучок важат од-
редбите од Законот за банките и Законот за кре-
дитните и други банкарски работи („Сл. лист на 
ФНРЈ", бр. 10/61) и Одлуката за условите и начи-
нот под кои ќе се даваат кредити од средствата 
предвидени во чл. 10 од Законот за насочување и 
употреба на средствата на Републиката. 

XIV. Овој заклучок влегува во сила првиот 
ден од објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 1-36 
6 април 1964 година 

Скопје 

СТОПАНСКА БАНКА 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Генерален директор, Претседател на УО, 
Т. Ивановски, е. р. В. Гривчев, е. р. 
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81. 
На основа член 35 став 1 од Законот за кре-

дитните и други банкарски работи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 10/61), а во врска со Одлуката за 
условите и начинот под кои ќе се даваат кредити 
за земјоделството од средствата предвидени во 
член 10 од Законот за насочување и употреба на 
средствата на Републиката („Службен весник на 
СРМ" бр. 9/64), Наредбата за одобрување на кре-
дити по пат на непосредна спогодба во 1964 год. 
од страна на Југословенската земјоделска банка за 
вложување во основни и трајни обртни средства 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 13/64) и Упатството 
на Југословенската земјоделска банка за одобру-
вање на кредити во 1964 година по пат на непо-
средна спогодба од Кредитниот фонд и од други 
средства наменети за инвестиции во земјоделство-
то, Управниот одбор на Стопанската банка на 
СРМ донесува 

З А К Л У Ч О К 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ СТОПАН-
СКАТА БАНКА НА СРМ ВО 1964 ГОД. КЕ ОДО-
БРУВА ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ПО ПАТ 
НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВОТО ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ СО 
ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА И ОД ВОН-

РЕПУБЛИЧКИТЕ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

х _ Стопанската банка на СРИ во 1964 година 
ќе одобрува инвестициони кредити по пат на непо-
средна спогодба за земјоделството од средствата 
предвидени со Законот за насочување и употреба 
на средствата на Републиката и од вонрепублич-
ките инвестициони средства наменети за земјодел-
ството, а првенствено за: 

1. Изградба и реконструкција на објекти за 
производство на овошје, грозје, градинарски про-
изводи, месо, млеко и јајца за потребите на до-
машниот пазар и за извоз; 

2. Проширување на обработките површини 
земја и нивно приведување кон култура; 

3. Набавка на основна и приклучна механи-
зација; 

4. Проширување и изградба на нови винарски 
визби и на други објекти за примарна преработка, 
транспорт и складирање на земјоделски производи; 

5. Изградба на објекти за индустриско про-
изводство на сточна храна; и 

6. Изградба на објекти за наводнување. 
Кредитобарателот со својата инвестициона про-

грама и техничка документација мора да докаже 
дека со бараниот кредит за основни и трајни обрт-
ни средства обезбедува најповолно економско, тех-
нолошко и техничко решение за високопродуктив-
но и рентабилно производство и дека е способен, 
според своето вкупно работење, да го отплати кре-
дитот и да ги изврши сите други обврски спрема 
општествената заедница. 

Одобрените кредити можат да се искористат 
само за целта за која се одобрени. 

ПЈ — Корисници на кредитите од точка I на 
овој заклучок можат да бидат земјоделско-инду-
стриски комбинати, земјоделски стопанства, земјо-
делски задруги, други работни организации и оп-
штествено-политички заедници. 

Ш — Сопственото учество во трошоците на 
инвестицијата е задолжително и тоа не може да 
биде помало од 10% од пресметковната вредност 
на инвестиционото вложување. 

По исклучок од претходниот став, сопственото 
учество не може да биде помало од 5% за креди-
тите за набавка на основна и приклучна механи-
зација. 

За кредитите за откуп на земја чија цена из-
несува до 110.000.— дин. по 1 ха за I до Ш класа, 
односно 90.000.— дин. по ха за IV до VI класа 
и до 60.000.— дин. по 1 ха за другите класи, не е 
задолжително сопствено учество, додека за изно-
сот над 110.000.— дин. односно 90.000.— дин. и 
60.000.— дин. по 1 ха сопственото учество е задол-
лштелно и не може да биде помало од 10% од 
пресметковната вредност на инвестиционото вло-
жување. 

За кредитите за обезбедување на трошоците 
за агромелиорирање и одводнување на необрабо-
тено земјиште, не е задолжително сопствено уче-
ство ако трошоците изнесуваат до 100.000.— ди-
нари по 1 ха земјиште. За износот над 100.000.— 
дин. по 1 ха земјиште сопственото учество е за-
должително и не може да биде помало од 10% од 
пресметковната вредност на инвестиционото вло-
жување. 

Гарантниот износ се определува во висина од 
5% од износот на одобрениот кредит. 

IV — Во кредитите од точка I кои Стопан-
ската банка ќе ги одобрува, републичките сред-
ства во однос на пресметковната вредност на ин-
вестициите не можат да учествуваат со повеќе од: 

— 40% од износот над 110.000 дин. по 1 ха за 
I до Ш кл. односно над 90.000 дин. по 1 ха за IV 
до VI класа и над 60.000 дин. по 1 ха за другите 
класи земја; 

— 40% од износот над 100.000 дин. по 1 ха за 
агромелиорирање и одводнување на необработиво 
земјиште; 

— 25% за агрегати со гарнитури на цевки за 
наводнување; 

— 45% за друга основна и приклучна земјо-
делска механизација; и 

— 40% за изградба на објекти, односно про-
ширување, реконструкција и модернизација на 
постојните земјоделски објекти со кои се постиг-
нува крупно и рентабилно производство на зем-
јоделски производи за потребите на домашниот 
пазар и за извоз. 

Во сб друго (рок на отплата, интересна норма 
и другите услови), кредитите од точ. I Банката ќе 
ги одобрува според Упатството на Југословенската 
земјоделска банка за одобрување на кредити во 
1964 година по пат на непосредна спогодба од кре-
дитниот фонд и од други средства наменети за 
инвестиции во земјоделството. 
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V — Банката може одобрувањето на кредитот 
да го услови со гаранција. 

VI — Првенство во добивањето на кредит по 
овој заклучок ќе имаат покрупни земјоделски ор-
ганизации, кои што: 

— со инвестиционото вложување го подобру-
ваат стопанисувањето на организацијата во це-
лина и обезбедуваат поголеми норми на рента-
билност, и 

— понудат поголемо сопствено учество во тро-
шоците на инвестицијата. 

V I I — Барањето за кредит се поднесува до 
територијално надлежната комунална банка во 
3 примерка и тоа на обр. ПБ бр. 341 за сите на-
мени, со исклучок на механизација и земја за кои 
барањето се поднесува на обр. ПБ бр. 309, со тоа 
што кон него, покрај инвестициониот елаборат и 
другите прилози (спецификации и ел.) се прило-
жува и следната документација во 3 примерка. 

1. Доказ за обезбедување на средства за пола-
гање на 5% гарантен износ и на средства за уче-
ство во трошоците на инвестицијата, и тоа: 

— за дел од средствата што се обезбедуваат 
од Локалниот инвестиционен фонд и од средствата 
на комуналната банка — Одлука на управниот 
одбор на комуналната банка за обезбедување на 
тие средства; 

— за дел од средствата што ги обезбедува са-
миот инвеститор — решение на работничкиот од-
носно задружниот совет на стопанската организа-
ција за обезбедување на средствата со куса ана-
лиза и потврда од банката дека инвеститорот рас-
полага односно дека ќе располага со овие средства; 

2. потврда за кредитната способност на кре-
дитобарателот издадена од страна на банката ка ј 
која кредитобарателот има текушта односно жиро 
сметка. Оваа потврда не може да биде постара 
од 10 дена од денот на поднесувањето на бара-
њето; 

3. оверен препис од решението за регистрација 
на стопанската организација — кредитобарателот; 

4. извод од записникот за одржаната седница 
на работничкиот совет, односно задружниот совет, 
или највисокиот орган за управување, на која е 
одлучено стопанската организација односно уста-
новата да се задолжи; 

5. завршна сметка на стопанската организација 
за последните две години (обр. бр. 14 и 15), месе-
чен бруто биланс за последниот месец пред под-
несувањето на барањето за кредит и периодична 
претсметка за последниот претсметковен период; и 

6. доказ за уплатен надоместок за преглед на 
инвестициониот елаборат според Тарифата на Ју -
гословенската земјоделска банка во одреден износ. 

VIII — Поднесените барања за кредит во 1963 
година по пат на непосредна спогодба, доколку 
одговараат на поставените услови со овој заклу-
чок, ќе се разгледуваат и одобруваат по условите 
на Заклучокот. 

IX — Барањата за кредит според овој заклу-
чок можат да се поднесуваат почнувајќи од пет-
тиот ден од неговото објавување во „Службен вес-
ник на СРМ", а Стопанската банка на СРМ вед-

наш ќе ги зема во разгледување и доколку ги 
исполнуваат условите на Заклучокот ќе бидат 
одобрувани во рамките на расположивите сред-
ства. 

X — Во се друго за овој заклучок важат од-
редбите од Законот за банките и Законот за кре-
дитните и другите банкарски работи („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 10/61), Одлуката за условите 
и начинот под кои ќе се даваат кредити за зем-
јоделство од средствата предвидени во член 10 од 
Законот за насочување и употреба на средствата 
на Републиката, како и другите постојни прописи. 

Бр. 1-31 
21 март 1964 година 

Скопје 

СТОПАНСКА БАНКА 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Генерален директор, Претседател на УО, 
Т. Ивановски, е. р. В. Гривчев, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за насочу-
вање и употребата на средствата на Републиката 
(„Службен весник на СРМ" бр. 2/64), се п о т п а д -
нале грешки, па се дава 

ИСПРАВКА 
НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА-

ТА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА 
Во член 6 во шестиот ред по зборот: „Соција-

листичка" треба да се додаде зборот: „Република". 
Во член 12 став 2 алинеја прва во осмиот ред 

одозгора по зборот: „Железарницата" треба да се 
стави запирка. 

Во член 13 став 1 во шестиот ред одозгора 
наместо зборот „средство" треба да стои зборот 
„средства". 

Од Собранието на СРМ, бр. 761 од 11 април 
1964 година — Скопје. 

О/ласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 34, страна 103 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Саат Кула — Скопје број 03/1-6227/62 
од 11. V. 1963 година кон Занаетчискиот кондура-
џиски дуќан „Пролетер" — Скопје, се припојува 
Услужната занаетчиска папуџиска задруга „Чаир" 
— Скопје. Спојувањето е одобрено и со решението 
на Народниот одбор на општината Кале — Скопје 
број 309 од 1. III. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 344/63, (702) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 698, страна 1131, книга II е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Услужната занаетчиска конду-
раџиска задруга „Чаир", Скопје, бидејќи со реше-
нието на Народниот одбор на општината Саат Ку-
ла — Скопје број 03/1-6227/62 од 11. V. 1963 година 
и решението на Народниот одбор на општината 
Кале — Скопје број 309 од 1. III. 1963 година 9 
припоена кон Занаетчискиот кондураџиски дуќан 
„Пролетер" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 345/63. (703) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 178, страна 478 е запишано следното: 
Рјабосапко И. Глигор, досегашен потписник на 
Претпријатието за расподелба на електрична енер-
гија „Електросветлост" — Тетово, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За нов потписник на претпријатието е назна-
чен Димитрије Манојловски, шеф на сметковод-
ството. Тој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува со стариот регистриран 
потписник Благоја Буневски, директор, сметано од 
6. II. 1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 97/63. (704) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: 
Меџит Лоци, досегашен раководител на Продав-
ницата „Јута" во Гостивар, ул. „Црвена ѕвезда" 
бр. бб, е разрешен од должност. За раководител 
на продавницата е назначен Јанкоски Стево, сме-
тано од 31. V. 1963 година кој нема да биде пот-
писник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 347/63. (761) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: 
Изет Мемед, досегашен раководител на Продав-
ницата „Текстил" во Гостивар, ул. „Црвена ѕвезда" 
бр. 54 на Трговското мешовито претпријатие на 
големо и мало „Кораб" — Гостивар, е разрешен 
од должност. За раководител на продавницата е 
назначен Илиевски Стојан, сметано од 31..V. 1963 
година, кој нема да биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 348/63. (762) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: 
Миле Трпески, досегашен раководител на Продав-
ницата во Гостивар, ул. „Борис Кидрич" бр. 40 на 
Трговското претпријатие на мало и големо „Кораб*4 
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— Гостивар, е разрешен од должност. За раково-
дител на продавницата е назначен Љубе Рафа ј -
л ов ски, сметано од 31. V. 1963 година, кој нема да 
биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 350/63. (763) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: 
Ристовски Перо, досегашен раководител на Про-
давницата „Универзал" во Гостивар на Трговското 
претпријатие на мало и големо „Кораб" — Гости-
вар, е разрешен од должност. За раководител на 
продавницата е назначен Ѕагири Јусуф, кој нема 
да биде потписник, сметано од 31. V. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 351/63. (764) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: 
Осман Кализи, досегашен раководител на Про-
давницата „Букет" во Гостивар ул. „ЈНА" на 
Трговското мешовито претпријатие на мало и го-
лемо „Кораб" од Гостивар, е сменет од должност. 
За раководител на продавницата е назначен Бош-
коски Здравко, кој нема да биде потписник, сме-
тано од 31. V. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 352/63. (765) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: 
Гоко Наковски, досегашен раководител на Про-
давницата „Центар" во Гостивар, ул. „Црвена 
ѕвезда" бр. 57 на Трговското претпријатие за про-
мет со мешовити стоки „Кораб" — Гостивар, е 
разрешен од должност. За раководител на про-
давницата е назначен Дам јаноски Гаврил, кој нема 
да биде потписник, сметано од 31. V. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 353/63. (766) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 562, страна 159 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје број 517 од 8.1.1963 
година и решението на Народниот одбор на оп-
штината Кавадарци број 03-1493 од 22. V. 1962 го-
дина кон Претпријатието за промет со жито и 
преработки од жито на големо „Жито Македо-
нија" — Скопје се припојува Трговското претпри-
јатие на мало за промет со брашно, леб и печиво 
„Морејка" од Кавадарци како филијала во Ка-
вадарци и во иднина ќе го носи следниот назив: 
Претпријатие за промет со жито и преработки од 
»жито на големо „Жито Македонија" — Скопје — 
Филијала во Кавадарци. 

Предмет на работењето и е: откуп и промет со 
житарица ориз и грав, преработка на житарици 
и промет со преработки од житарица производ-
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ство и промет со леб, печива и тестенини, откуп и 
промет на сточна храна, производство на нишесте, 
овошни конзерви и промет со истите, откуп и про-
дажба на компир и кромид. 

Филиј алата е основана од Народниот одбор на 
општината Ид а ди ја — Скопје број 517 од 8.1. 1963 
година и решението на Народниот одбор на оп-
штината Кавадарци број 03-1493 од 22. V. 1963 год. 

Филијалата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето: Пе-
тар Трајчев, директор на филијалата, Георги Ата-
насов и Диме Милков. 

Со припојувањето Трговското претпријатие на 
мало за промет со брашно, леб и печиво „Мореј ка" 
— Кавадарци, се брише од регистарот на прет-
пријатијата и дуќаните од рег. број 262, страна 749. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 46/63. (798) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 172, страна 459 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Електричното прет-
пријатие „Маврово" од Гостивар и тоа: Паро Ва-
силевски, директор, инж. Миодраг Прохаска и 
Крсто Бундалевски, книговодител, им престанува 
правото за потпишување, бидејќи се разрешени од 
должност. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината — 
Гостивар број 01-2479 од 3. IV. 1963 година Гере 
Герасимовски. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува со новоназначе-
ните потписници: инж. Здравко Бобаноски и Ос-
ман Кукуљи, книговодител, и стариот регистриран 
потписник Владо Јаневски, шеф на сметковод-
ниот сектор, сметано од 29. IV. 1963 година, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 286/63. (767) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 562, страна 158 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје број 515 од 8.1.1963 
година и решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово број 5390/1 од 10. IV. 1963 го-
дина кон Претпријатието за промет со жито и 
преработки од жито на големо „Жито Македонија" 
од Скопје — Филијала во Куманово се припојува 
Занаетчиската лебопекарска задруга „Напредок" 
од Куманово. 

Со припојувањето задругата се брише од ре-
гистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 
240, страна 831, книга I. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 45/63. (768) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 175, страна 467 е запишано следното: 
Покрај досегашниот потписник на Угостителското 
претпријатие „Пелистер" — Скопје Мирчевски 
Аврам, директор, претпријатието ќе го потпишу-

Бр. 15 — Стр. 265 

ваат, задолжуваат и раздолжуваат и новоназна-
чените потписници: Кузман Узуновски, шеф на 
сметководството, и Живко Мијовски, технички ди-
ректор, сметано од 31. V. 1963 година, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 355/63. (771) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 63, 
страна 217 е запишано следното: Досегашниот уп-
равен одбор на Земјоделската задруга „Слога" од 
Гевгелија е сменет од должност. За членови на 
новиот управен одбор, согласно со записникот од 
Задружниот совет од одржаното заседание на 
7. V. 1963 година, се избрани следните лица: Андон 
Брзилов, претседател, Димитар Лазаров, Бранко 
Колев, Боро Чурлинов, Јован Јованов, Ристо Ја-
нев, Илија Илков, Васил Чурлинов, Коста Мутав-
чиев, Ристо Аврамов и Митко Георгиев, управник 
на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 373/63. (779) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 193, страна 515 е запишано следното: 
Грков Гошо, досегашен в. д. директор на Занает-
чиското производно претпријатие „Таан алва" — 
Кавадарци, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен со решението на Народниот одбор на општи-
ната Кавадарци број 01-6356 од 14. VII. 1962 го-
дина Владо Панов Ридов. Тој претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот 
регистриран потписник Крстев Д. Тодор, шеф на 
сметководството, сметано од 30. V. 1963 година, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 346/63. (783) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 294, страна 759 е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Претпријатието за 
изработка на автокаросерии и автобуси .,11 октом-
ври" — Скопје Славе Наумовски, шеф на смет-
ководството, му престанува правото за потпишу-
вање. 

За шеф на сметководството на претпријатието 
е назначен Љубе Петрушевски. Тој претприја-
тието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
со старите регистирирани потписници и тоа: Орде 
Ивановски, директор, Атанас Марковски, Мето-
дија Кулевски, технички директор, Никола Ри-
зовски, секретар, и Стево Ефтимски, комерција-
лен директор, сметано од 1. VI. 1963 година, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 356/63. (785) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 126, страна 347 е запишано следното: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 
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Велимир Банковски, досегашен потписник на Ме-
тал скиот завод „Тито" — Скопје, в. д. шеф на 
општиот сектор, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За нов потписник на заводот е назначен Куз-
мановски Ламбе Здравко. Тој заводот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува со старите ре-
гистрирани потписници и тоа: Живко Тодоровски, 
директор, Благој Серафимовски, шеф на сметко-
водството, инж. Цветко Чолак, шеф на производ-
ниот сектор, инж. Радмило Ивковиќ, директор, 
сметано од 1. VI. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 358/63. (786) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 233, страна 637 е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Фабриката за ме-
тален намештај „Браќа Кошулчеви" — Титов Ве-
лес, Масинов ѓорѓи Јордан, шеф на сметковод-
ството, му престанува правото за потпишување, 

За шеф на сметководството на фабриката е 
назначен Шескокалов Ристо. Тој фабриката ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува со старите 
регистрирани потписници и тоа: ѓорѓиев Тихомир, 
директор, ѓорѓиев Јован Никола, шеф на смет-
ководството, и Ноевски Илија, секретар, сметано 
од 25. V. 1963 година, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 339/63. (792) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 315, страна 949 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кавадарци број 03-171 од 18. III. 1963 
година дејноста на Занаетчиското производно ус-
лужно претпријатие „Тиквешанка" од Кавадарци 
се проширува и во иднина е: производство на 
јоргани, душеци и разни посте ли, производство на 
ќилими и теписи, кројачка дејност и изработка на 
разна конфекција, тапетарска и декораторска деј-
ност, плетачка (трикотажна) дејност, кожаро-крз-
нарско-ќурчиска дејност, столарска дејност (про-
изводство на намештај и градежна столарија), пар-
кетарска дејност, стаклорезачка дејност и вла-
чење на волна, памук и партали. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 235/63. (527) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 53, страна 153 и под рег. бр. 542 стра-
на 3, книга II е запишано следното: На досегаш-
ните шефови на сметководството на Индустри-
скиот погон „Препород" — Идризово, Занаетчи-
скиот погон — Идризово и Економијата - - Идри-
зово на Казнено-поправителниот дом — Идризово 
и тоа: Зафировски Стојче, Петковски Ѓорѓиев 
Павле и Пеновски Борис Киро им престанува пра-
вото за потпишување. 

За нов шеф на сметководството на трите горе-
наведени погони е назначен Вељановски Бранко. 
Тој погоните ќе ги потпишува, задолжува и раз-
должува со старите регистрирани потписници Са-
вовски Мишо, пом. управник, Мешковски Мето-
диев Наќо, управник, и новоназначениот потпис-
ник Мешковски Драган, началник на Одделението 
за општи и правни работи, сметано од У. V. 1963 
година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 299/63. (531) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 418, страна 1126 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Градежното претпријатие „Балкан" од 
Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор 
на општината Кале — Скопје број 4376 од 8. IV, 
1963 година е одобрен ликвидациониот биланс. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 282/63. (532) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 287, страна 1117, книга I, е запишано 
следното: Градежното и проектантско претприја-
тие „Љуботен" — Тетово, бидејќи ги исполнува 
условите предвидени со Правилникот за условите 
за регистрација на организациите што се зани-
маваат со изработка на инвестициона техничка 
документација по чл. 2, точка 2 и 3 и чл. 4 („Служ-
бен лист на ФНРЈ", број 33) во иднина ќе про-
должи со својата работа со изработка на техничка 
документација за објекти на општествен стандард, 
станбени згради и комунални објекти. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 291/63. (533) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 193, страна 515 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кавадарци — Одделение за стопанство 
број 03-3300 од 1. V. 1963 година фирмата на Ин-
дустриското производно претпријатие „Таан алва" 
од Кавадарци во иднина се менува и ќе гласи* 
Занаетчиско производно претпријатие „Таан алва" 
— Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 301/63. (528) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 290, страна 1135,- книга I е запишано 
следното: Покрај досегашните потписници на Тр-
говското претпријатие за промет на големо и мало 
со текстил и кожна галантерија „Јелак" од Тетово 
и тоа: Бурханидин Мухидини, в. д. директор, Јо-
ван Спировски, комерцијалист, и Ленка Кировска, 
шеф на сметководството, претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува и новоназначе-
ниот потписник Синани Веј села Бедри, секретар, 
сметано од 8. V. 1963 година, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 297/63. (534) 



18 април 1964 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ Бр. 15 — Стр. 267 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 215, страна 603 е запишано следното: 
Блаже Србиновски, досегашен директор на Занает-
чискиот дуќан — мелница „Шар" од село Теарце, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За директор на занаетчискиот дуќан е назна-
чен со решението на Народниот одбор на општи-
ната Теарце број 01-6482/1 од 11. ЈУШ. 1960 година 
Свилен Микиќ. Тој дуќанот ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува со новоназначениот пот-
писник Јован Кузмановски, книговодител, сметано 
од 26. IV. 1963 година, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 280/63. (535) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 11, 
страна 41 е запишано следното: Досегашниот упра-
вен одбор на Земјоделската задруга „Иднина" од 
Куманово е сменет од должност. Согласно со од-
луката од 25. IV. 1963 година на Задружниот совет 
на задругата за членови на новиот управен одбор 
се избрани следните лица: Стојче Алексовски, прет-
седател, Трајко Димитриевски, Раде Стојчиќ, Воја 
Тасевски, Душко Петрушевски, Јордан Георгиев-
ски, Киро Смилковски, Душко Ангеловски, Ефто 
Банев, Киро Бошковски и Јанко Илиевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 306/63. (579) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 194, страна 568 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Крива Паланка број 02-7084/1 од 26. ХИ. 
1962 година дејноста на Услужното транспортно 
претпријатие за превоз на стоки и патници „Про-
летер" од Крива Паланка во иднина се проширува 
и со: да врши услуги на поправка и одржување 
на моторните возила и да врши набавка и про-
дажба на погонски материјал (нафта, бензин, ма-
сло и др.). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 305/63. (581) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 732, страна 191, книга III е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Кисела Вода — Скопје под 
број 04-13346/62 од 20. IV. 1963 година фирмата на 
Претставништвото во Скопје, кеј „13 ноември" бр. 
67 на Заводот РР — Ниш се менува и во иднина 
ќе гласи: Електронска индустрија —- Ниш — Тр-
говско претставништво во Скопје, ул. „Кочо Ра-
цин" бр. 75. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 318/63. (583) 

следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Ид ади ја — Скопје број 
02/4-4542/1 од 14. III. 1963 година седиштето на Прет-
ставништвото во Скопје на „Машинбиро" — биро 
за посредување во прометот на основните средства 
— Загреб се цреместува од ул. „Илинденска" бр. 
28 на ул. „Маршал Тито" број 5 (Хотел „Бристол"). 

Досегашниот раководител на Претставништво-
то Ристо Накевски е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За раководител на претставништвото е назна-
чен Рафајловски Никола, којшто ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, сметано од 17. .V. 
1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 319/63. (584) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 546, страна 55, книга II е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Камено ломот „Кисела Вода" — 
Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор 
на општината Кисела Вода — Скопје број 1461 од 
19. II. 1963 година и решението на Народниот одбор 
на општината Идадија — Скопје број 714 од 11 и 
16. II. 1963 година се припојува кон Градежното 
претпријатие за нискоградба „Вардар" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 183/63. (585) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 68, страна 197 е запишано следното: 
на Претпријатието за електроника и фина меха-
ника „Бран" — Скопје обврската пред банката 
на потписниците во иднина е со еден потпис. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 317/63. (587) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 295, страна 761 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Претпријатието 
за автобуски сообраќај — Скопје: Орде Ивановски, 
принуден управник, Прличков Јордан, раководи-
тел на сметкозодниот сектор, Пеј ич Милун и 
Златков Љупчо им престанува правото за потпи-
шување, бидејќи се сменети од должност. 

За нови потписници на претпријатието се на-
значени следните лица: инж. Златков Љупчо, ди-
ректор, Јанко Илиевски, раководител на стопан-
ско-сметководниот сектор, и Јордан Прличков, 
шеф на сметководството, сметано од 15. IV. 1963 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 233/63. (588) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег, број 657, страна 871, книга II е запишано 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 163, страна 441 е запишано следното: 
Глигор Ј. ВИДИНСКИ, досегашен раководител на 
Продавницата во Скопје, улица „Луј Пастер" број 
5, на фабриката за кожи, крзна, галантерија и 
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конфекција „7 април" — Високо, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За раководител на продавницата е назначен 
Бачваровски Цветко. Тој продавницата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, сметано од 
16. V. 1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 314/63. (589) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 98, 
страна 397 е запишано следното: Досегашниот 
управен одбор на Земјоделската задруга „Ново 
маало" — Гостивар е сменет од должност. За чле-
нови на новиот управен одбор согласно записни-
кот на Задружниот совет од 8. IV. 1963 година се 
избрани следните лица: Секула Јурукоски, прет-
седател, Косто Костоски, Исо Илјази, Неим Адем, 
Дилавер Незири, Минуп Аручи, Драге Симоски, 
Дилавер Керала и Методија Лазаревски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 320/63. (631) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 9, страна 31 е запишано следното: 
Зојчевски Александар, досегашен раководител на 
Продавницата во Куманово на Југословенскиот 
комбинат за гуми и обувки „Борово" — Борово, 
е разрешен од должност. За раководител на про-
давницата е назначен Тасевски Ангелов Петар, 
кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, 
сметано од 14. V. 1963 година, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 311/63. (632) 

од регистарот на задругите Земјоделската задруга 
„ГБирибег" од село Беловиште, Тетовска околија, 
бидејќи со решението на Народниот одбор на оп-
штината Теарце број 01-1885/1 од 16. Ш. 1963 го-
дина е припоена кон Земјоделската задруга „Љу-
ботен" од село Вратница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 322/63. (635) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 160, страна 431, книга I е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Продавницата број 7 во Скопје, 
ул. „Орце Николов" бр. 8, на Слаткарското прет-
пријатие „Блед" од Скопје, согласно со одлуката 
број 23 од 10. V. 1963 година на Работничкиот со-
вет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 307/63. (590) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 548, страна 67, книга II е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Претставништвото „Аутотрг" во 
Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 5, на Претприја-
тието за промет со половни моторни возила „Ауто-
техна" — Загреб, согласно со одлуката на работ-
ничкиот совет од 10. V. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 304/63. (591) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
псд рег. бр. 292, страна 1147, книга II е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Угостителскиот дуќан со ре-
довна претсметка „Вратница" во село Вратница, 
бидејќи со решението на Народниот одбор на оп-
штината Теарце број 02-1885/1 од 16. III. 1963 го-
дина е припоен кон Земјоделската задруга „Љу-
ботен" од село Вратница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 323/63. (636) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 76, 
страна 305 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Теарце 
број 01-1885/1 од 16. Ш. 1963 година кон Земјодел-
ската задруга „Љуботен" од село Вратница се при-
појува Земјоделската задруга „Пирибег" од село 
Беловиште И4 Угостителскиот дуќан со редовна 
претсметка „Вратница" од село Вратница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 324/63. (637) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 168, страна 445 е запишано следното: 
Инж. Наум Манчевски, досегашен раководител на 
I градилиште во Скопје на Градежното претпри-
јатие „Црзена ѕвезда" — Гостивар, е сменет од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За раководител на градилиштето е назначен 
Данаилов Лазаров Момчило, којшто ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува сметано од 22. IV. 
1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 190/63. (683) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 86, 
страна 345, книга I е запишано следното: Се брише 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. бр. 27, страна 
103 е запишано следното: На досегашните потпис-
ници на Земјоделската задруга „Лирија" од село 
Белановце, Кумановска околија, и тоа: Нуредин 
Селими, управник, и Алија Аземи, претседател на 
управниот одбор, им престанува правото за пот-
пишување. 

За управник на задругата е назначен Реџеп 
Бајро. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува со новоназначените потписници: Те-
левски Спасов Александар, шеф на сметковод-
ството, и Бељули Азема Али, комерцијалне^ сме-
тано од 14. V. 1963 година, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 310/63. (684) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 301, страна 391 е запишано следното; 
На досегашните потписници на Трговското прет-
пријатие на мало и големо за откуп на селскосто-
пански производи и продажба, набавка на прехран-
бени и индустриски стоки, како и градежен ма-
теријал и огревно дрво „Михајлове" од село Ко-
нопиште и тоа: Коло Данаилов Муржов, благај-
ник, Боро Славков Марков, комерцијалист, и Ко-
стадин Донов Попов, магазинер, им престанува 
правото за потпишување, бидејќи се разрешени 
од должност. 

За нови потписници на претпријатието се на-
значени следните лица: Ристо Атанасов, директор, 
и Данаилов Никола, книговодител, сметано од 
1.1Х.1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 579/62. (1465) 

ИСПРАВКА 
Во огласот промена на потписници на Тргов-

ското претпријатие на мало „Малина" од Титов 
Велес, објавен ео „Службен весник на СРМ" бр. 
38/63, на страна 727 под огласен број 1318, во вто-
риот став, ред 7 по зборовите „Ордан Давчев", ис-
пуштени се зборовите „шеф на комерцијалното 
одделение, и Гошо Шурев". 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 94901, серија бр. 0205642 
издадена од СВР — Скопје на име Гордана Јован 
Митровска, Скопје. (4568) 

Лична карта рег. бр. 97683, серија бр. 0631701 
издадена од СВР — Скопје на име Крсто Китан 
Митровски, Скопје. (4569) 

Лична карта рег. бр. 8464, серија бр. 0404974 
издадена од СВР — Штип на име Бонде Цанев 
Мицов, Скопје. (4570) 

Лична карта рег. бр. 126840, серија бр, 0523321 
издадена од СВР — Скопје на име Костадинка 
Јован Мицова, Скопје. (4571) 

Лична карта рег. бр. 28553, серија бр. 0685403 
издадена од СВР — Тетово на име Горѓи Киро 
Николовски, Скопје. (4572) 

Лична карта рег. бр. 38279, серија бр. 0034722 
издадена од СВР — Скопје на име Сирма Горѓи 
Стојановска, Скопје. (4573) 

Лична карта рег. бр. 60861, серија бр. 0047712 
издадена од СВР —- Скопје на име Стојан Ми-
хајло Стојанов, Скопје. (4574) 

Лична карта рег. бр. 17051, серија бр. 0019120 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Мане 
Трпковски, Скопје. (4575) 

Лична карта рег. бр. 22586, серија бр. 0067034 
издадена од СВР — Скопје на име Методие Тодор 
Уневски, Скопје. (4576) 

Лична карта рег. бр. 81574, серија бр. 0057538 
издадена од СВР — Скопје на име Демир Медија 
Абдулов, Скопје. (4577) 

Лична карта рег. бр. 9332, серија бр. 0584842 
издадена од СВР — Скопје на име Бајрам Зекир 
Исмаи лов, Скопје. (4578) 

Лична карта рег. бр. 65414, серија бр. 0072488 
издадена од СВР — Скопје на име Мукадие Рамиз 
Касум, Скопје. (4579) 

Лична карта рег. бр. 143384, серија бр. 0180398 
издадена од СВР — Скопје на име Ашим Асан 
Мустафа, Скопје. (4580) 

Лична карта рег. бр. 8557, серија бр. 0585067 
издадена од СВР — Скопје на име Мусли Осман 
Муслиовски, Скопје. (4581) 

Лична карта рег. бр. 23469, серија бр. 0552754 
издадена од СВР — Куманово на име Ќазим Ид-
риз Сеј диов, Скопје. (4582) 

Лична карта рег. бр. 104829, серија бр. 0257020 
издадена од СВР — Скопје на име Авди Шефки 
Хоџа, Скопје. (4583) 

Лична карта рег. бр, 30064, серија бр. 0522384 
издадена од СВР — Скопје на име Страте Деспот 
Буцевски, Скопје. (4584) 

Лична карта рег. бр. 31546, серија бр. 0101783 
издадена од СВР — Битола на име Ладо Стојан 
Димовски, Скопје. (4585) 

Лична карта рег. бр. 66235, серија бр. 0656222 
издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Сокол Живчевски, Скопје. (4586) 

Лична карта рег. бр. 17152, серија бр. 0355570 
издадена од СВР — Скопје на име Панче Горев 
Илиев, Скопје. (4587) 

Лична карта рег. бр. 10444, серија бр. 0754969 
издадена од СВР — Охрид на име Боро Јордан 
Марукушкоски, Скопје. (4588) 

Лична карта рег. бр. 135276, серија бр. 0515388 
издадена од СВР — Скопје на име Андон Аце 
Младеновски, Скопје. (4589) 

Лична карта рег. бр. 24072, серија бр. 0070763 
издадена од СВР — Скопје на име Трпе Петре 
Петковски, Скопје. (4590) 

Лична карта рег. бр. 13551, серија бр. 0016980 
издадена од СВР — Скопје на име Љубомир Саве 
Ракиќ, Скопје. (4591) 

Лична карта рег. бр. 2049, серија бр. 0001215 
издадена од СВР — Скопје на име Лазар Доче 
Дам јановски, Скопје. (4564) 

Лична карта рег. бр. 18147, серија бр. 0258838 
издадена од СВР — Скопје на име Трипун Ѓор-
ѓиевски, Скопје. (4565) 

Лична карта рег. бр. 119967, серија бр. 0439817 
издадена од СВР — Скопје на име Евдокија Гав-
рил Коцева, Скопје. (4566) 

Лична карта рег. бр. 48596, серија бр. 0608850 
издадена од СВР — Скопје на име Ѓурѓа Трајан 
Мијушковић Скопје. (4567) 

Лична карта рег. бр. 5285, серија бр. 0020249 
издадена од СВР — Скопје на име Васил Петров 
Стојановски, Скопје. (4594) 

Лична карта рег. бр. 45139, серија бр. 0630578 
издадена од СВР — Скопје на име Димитар Илија 
Стојчевски, Скопје. (4595) 
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Лична карта рег. бр. 128116, серија бр. 0511857 
издадена од СВР — Скопје на име Бранка Тодор 
Смилевска, Скопје. (4592) 

Лична карта рег. бр. 18420, серија бр. 0594540 
издадена од СБР — Скопје на име Бане Боје 
Спасовски, Скопје. (4593) 

КОНКУРСИ 
На основа чл. 13 ст. 1 од Правилникот за ра-

ботните односи на органите на управата на Со-
бранието на општината Кисела Вода — Скопје, 
Комисијата за засноваше и откажување на работни 
односи на Собранието на општината Кисела Вода 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Шеф на Отсекот за просвета 1 
% Шеф на Отсекот за регулација 1 
3. Инженери архитекти 3 
4. Градежен инженер 1 
5. Градежни техничари 3 
6. Планер 1 
7. Референт за промет 1 
8. Референт за трудбениче управување 1 
9. Инспектор по труд 1 

10. Пазаришен инспектор 1 
У С Л О В И : 

— За работното место под ред. бр. 1 — висока 
стручна спрема, филозофски факултет и работен 
стаж најмалку 5 години; 

— За работното место под ред. бр. 2 — висока 
стручна спрема, геодетски факултет и работен стаж 
најмалку 3 години. Стан обезбеден; 

— За работното место под ред. бр. 3 — висока 
стручна спрема технички факултет, работен стаж 
најмалку 5 години. Стан обезбеден; 

— За работното место под ред. бр. 4 — висока 
стручна спрема, технички факултет и работен 
стаж најмалку 3 години. Стан обезбеден; 

— За работното место под ред. бр. 5 — средно-
техничка школа и работен стаж најмалку 3 годи-
ни. Стан обезбеден; 

— За работното место под ред. бр. 6 — висока 
стручна спрема, завршен економски факултет и 
работен стаж најмалку 3 години; 

— За работното место под ред. бр. 7 — висока 
стручна спрема, завршен економски факултет и 
работен стаж најмалку 3 години; 

— За работното место под ред. бр. 8 — висока 
стручна спрема, завршен правен факултет и ра-
ботен стаж најмалку 3 години. 

— За работното место под ред. бр. 9 — висока 
или виша стручна спрема, завршен правен фа -
култет или виша управна школа и работен стаж 
најмалку 3 години; 

— За работното место под ред. бр. 10 — висока 
стручна спрема — завршен правен факултет и ра-
ботен стаж најмалку 3 години. 

18 април 1964 

Кандидатите треба да достават молби такси-
рани со по 50 динари таксени марки и документи 
предвидени по чл. 31 од ЗЈС, како и куса биогра-
фија за досегашната работа. 

Платата се одредува според Правилникот за 
личните примања на службениците на Собранието 
на општината Кисела Вода — Скопје. 

Конкурсот е отворен до пополнување на ра-
ботните места. (475) 

Комисијата за службенички работи при Со-
бранието на општината Неготино, на основа член 
21 од Законот за јавните службеници („Сл. лист 
на ФНРЈ" бр. 53/57) 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните упразнети работни 
места во органите на управата на Собранието на 
општината Неготино и тоа: 

1. Шеф на Отсекот за општа управа и вна-
трешни работи, 

2. Референт за работни односи, работен стаж 
и овластен инспектор, 

3. Референт по урбанизам и регулација — гео-
метар. 

УСЛОВИ: 
За работното место под 1) — правен факултет 

или виша управна школа со 2 години практика; 
За работното место под 2) — виша управна 

школа со 2 години практика, или средна стручна 
спрема со 3 години управна служба; 

За работното место под 3) — средно техничко 
училиште — геодетски отсек со 3 години прак-
тика и положен стручен испит. 

Плата според Законот за јавните службеници, 
додека положајната плата по Одлуката за поло-
жајните плати на Собранието на општината Не-
готино. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места, сметано од денот на објавувањето во („Слу-
жбен весник на СРМ". 

Кандидатите покрај молбата, правилно такси-
р а н со 50 динари административна такса, да ги 
поднесат и документите предвидени по член 31 од 
ЗЈС, документите за школската спрема со работ-
ниот стаж, биографија за движењето во службата. 

Молбите со документите се поднесуваат до 
Собранието на општината Неготино. (469) 

Републичкиот секретаријат за просвета, соглас-
но член 33 и 36 од Законот за јавните службеници 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место референт за 
анализирање и проучување системот на финанси-
рањето и расподелбата на доходот во училиштата 

У с л о в и : Завршен економски факултет — 
настава од И степен. 

Рок за поднесување на пријавите за конкурсот 
со потребни документи по член 31 од ЗЈС е 15 
дена по објавувањето на конкурсот. (474) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



18 април 1964 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ Бр. 15 — Стр. 271 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЗАВОДОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. Шеф на епидемиолошкото одделение 

У с л о в и ; 
Кандидатот треба да е лекар од општа прак-

тика со повеќе години служба или специјалист 
по епидемиологија. 

Плата по Правилникот за расподелба на личен 
доход на работниците при Заводот за здравствена 
заштита — Куманово. 

Молбите прописно таксирани да се доставуваат 
до Заводот за здравствена заштита (Конкурсна ко-
мисија) — Куманово. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. (466) 

Во смисла на чл. 60 од Статутот на КЗСО и 
чл. 27 од Правилникот за трудови односи, Конкур-
сната комисија на Комуналниот завод за социјално 
осигурување — Охрид 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место во КЗСО — 
Охрид: 

1. Финансов ревизор 

У С Л О В И : 
Кандидатот да има виша или средна школска 

стручна спрема и 3 години соодветна службеничка 
практика. 

Молбите правилно таксирани со потребните 
документи за засновање трудов однос да ги до-
стават на адреса: Комунален завод за социјално 
осигурување — Конкурсна комисија — Охрид во 
рок од 15 дена по објавување на конкурсот во 
„Сл. весник на СРМ". 

Плата по Правилникот за распределба на ли-
чен доход на работниците на Комуналниот завод 
за социјално осигурување во Охрид. 

Конкурсот ќе биде во важност до пополнување 
на работното место. (471) 

Комисијата за службенички работи на Советот 
на работниот колектив на Собранието на општи-
ната Бистрица 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следното работно место: 

1. Приправник во рефератот по стопанско пла-
нирање, анализа и фондови. 

У С Л О В И : 
Кандидатите треба да имаат завршено економ-

ски факултет — приправници. 
Шата по Правилникот за средствата за работа 

на органот на управата на Собранието на општи-
ната — Бистрица. 

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка 
ќе се примаат во Собранието на општината Би-
стрица — Битолско. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (473) 

Советот за школство просвета и култура при 
Собранието на општината Старо Напричане на 
својата седница, одржана на ден 28. III. 1964 го-
дина, на основа чл. 244 од ЗЈС и чл. 10 од Пра-
вилникот за спроведување на конкуренте во прос-
ветни и други установи за воспитување и обра-
зование, како и чл. 154 точ. 7 од Законот за ос-
новното училиште 

р а с п и ш у в а 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите места во просвет-
ните установи во учебната 1964/65 година, и тоа: 

I 
Основно централно училиште во е. Драгоманце 

(македонски наставен јазик) 

1. Наставник по македонски јазик 1 
2. Наставник по српски и македонски јазик 1 
3. Наставник по француски јазик 1 
4. Наставник по математика 1 
5. Наставник по историја и географија 2 
6. Наставник по физика и ОТО 1 
7. Наставник по домаќинство и физичко воспи-

тување 1 
8. Наставник по музичко и ликовно воспитување 1 
9. Учител за одделенска настава 1 

а) за подрачни училишта — одделенска настава 
1. село Жегљане 2 
2. село Челопек 1 

II 
Основно централно училиште во е. Бајловце 

(македонски наставен јазик) 

1. Управител на училиштето 1 
2. Наставник по македонски јазик 1 
3. Наставник по срп. хрв. јазик 1 
4. Наставник по историја и географија 1 
5. Наставник по француски јазик 1 
6. Наставши по физика и ликовно воспитување 1 
7. Наставник по физика и математика 1 
8. Наставник по домаќинство и физичко воспи-

тување 1 

а) за подрачни училишта — одделенска настава 
1. село Аљинце учител 1 
2. село Жељувино учител 1 
3. село Деј ловце учител 1 
4. село Рамно учители 2 

га 
Основно централно училиште во село Облавце 

(македонски наставен јазик) 
1. Управител на училиштето 1 
2. Наставник по француски јазик 1 
а) за подрачни училишта — одделенска настава 
1 село Ругинце учители 2 
2. село Орах учител 1 
3 село Канарево учител 1 
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IV 
Основно централно училиште во с. Старо 

Нагоричане 
(српскохрватски наставен јазик) 

1. Управител на училиштето I 
2. Наставник по македонски јазик 1 
3. Наставник по историја и географија 1 
4. Наставник по математика 1 
5. Наставник по физика и ОТО 1 
6. Наставник по француски јазик 1 
7. Учител за одделенска настава за подрачната 

паралелка во село Никуљане 1 

V 
Основно училиште во е. Четирце 
(српско-хрватски наставен јазик) 

1. Управител на училиштето 1 
2. Наставник по историја и географија 1 
3. Наставник по француски јазик 1 

VI 
Учители за одделенска настава 

(македонски наставен јазик) 

1. село Длабочица учител 1 
2. село Буковљане учител 1 
3. село Пелинце учител 1 
4. село Маглинце учител 1 
5. село Алгуња учител 1 

У С Л О В И : За раководите леки работни ме-
ста да има завршено педагошка академија со нај-
малку 3 години практика на раководно место; 

За работните места наставник, да има завр-
шено педагошка академија со или без практика; 

За работните места под точка I, на редните 
броеви 7 и 8, под точка II на редните броеви 7 и 8 
педагошка академија или стручен учител; 

За работните места учител да има завршено 
учителска школа со положен стручен испит, доа-
ѓаат во предвид и почетници; 

За работните места под точ. II на редните 
броеви од 1 до 8 како и под „А" на редните броеви 
од 1 до 4, како и за работните места под точ. VI, 
посебен додаток од 2 до 5 илјади динари. 

Кандидатите што прв пат стапуваат во служба 
да ги поднесат следните документи: свидетелство 
за завршена школа, извод од матичната книга на 
родените, уверение за државјанство, уверение де-
ка не е под истрага, потврда дека не е стипендист 
на друга установа или претпријатие и молба так-
сирана со 50 динари таксена марка. Кандидатите 
што биле во работен однос да достават: послед-
ните три оценки, уверение за движење во служба-
та, свидетелство за школска спрема и работна ка-
рактеристика. 

Документите се поднесуваат најдоцна до 31. V. 
1964 година. (472) 
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ЗДРАВСТВЕНИОТ СОВЕТ ПРИ ОПШТИН-
СКИОТ ДОМ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ — ГОРЧЕ 
ПЕТРОВ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Управител на ДНЗ — Ѓорче Петров 
2. Еден лекар од општа пракса за работа во 

Домот. 

У С Л О В И : 
За работното место под точка 1) — лекар спе-

цијалист со над 5 години работен стаж како 
лекар; 

За работното место под точка 2) — завршен 
медицински факултет и едногодишен обавезен ле-
карски стаж. 

Плата по Правилникот за личните доходи на 
Домот. 

Молбите прописно таксирани, со документите 
пропишани по член 31 од Законот за јавните 
службеници, се примаат во Управата на Домот, 
секој ден до 14 часот. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 
Во случај на непополнување на работните ме-

ста конкурсот останува отворен до пополнување 
на истите. (467) 
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