
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 19 август 1964 
С к о п ј е 

Број 30 Год. XX 

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

175. 
На основа член 31 став 2 од Законот за здрав-

ствено осигурување на земјоделците („Службен 
весник на СРМ" бр. 14/63 и 39/63), Републичкиот 
завод за социјално осигурувале во Скопје, во 
согласност со Републичкиот секретаријат за на-
родно здравје и социјална политика бр. 06-1222/1 
од 13-Ш-1964 година пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА 

НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЕНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ 

1. Со ова упатство се пропишува образецот на 
здравствената легитимација за здравствено осигу-
рените земјоделци и начинот на употребата на 
истата. 

Образецот на здравствената легитимација е 
составен дел на ова упатство. 

2. Здравствената легитимација ја издава Ко-
муналниот завод за социјално осигурување кој е 
надлежен, според местото на постојаното живеење 
на осигуреникот, и тоа врз основа на пријава за 
здравствено осигурување. 

3. Големината на образецот на здравствената 
легитимација е 12x8 см. и има 32 страници. 

Образецот на здравствената легитимација може 
да се печати само со одобрение на Републичкиот 
завод за социјално осигурување. 

4. Здравствената легитимација се издава со на-
платување на цената на чинењето. 

5. Издадените здравствени легитимации го но-
сат бројот под кој се заведени во книгата на изда-
дените здравствени легитимации. 

6. Со здравствената легитимација се докажува 
правото за користење на здравствена заштита како 
земјоделски осигуреник во здравствените установи. 

По потреба, покрај здравствената легитима-
ција, идентитетот на осигуреникот се докажува 
и со лична карта. 

7. За земјоделските осигуреници од подрачјето 
за кое е воведено проширено здравствено осигу-
рување, надлежниот завод внесува на страните, 
од 26—30 на здравствената легитимација, податоци 
за обемот на правата од проширеното здравствено 
осигурување. 

Во случај на одделни промени вз обемот на 
правата од проширеното осигурување, органот од 
претходниот став з должен, на страниците од 

26—30 на здравствената легитимација, да изврши 
потребни исправки, односно дополнувања со тоа 
што, во случај на проширување обемот на пра-
вата, ќе се додадат новите права од здравственото 
осигурување, а во случај на смалување ќе се 
прецртаат укинатите права. 

За секој вид здравствена заштита од проши-
реното здравствено осигурување се внесува бројот 
на одлуката на собранието на комуналната заед-
ница со која е воведено проширеното осигурување 
и. датата од кога тоа важи, оверена со потпис на 
службеникот и печат на заводот. 

8. Здравствената установа во здравствената ле-
гитимација на осигуреникот ја евидентира секоја 
укажана помош односно траењето на лекувањето 
во стационарната установа, 

9. Земјоделскиот осигуреник кој ќе се пресели 
од една комунална заедница во друга, ја задржува 
својата дотогашна здравствена легитимација со 
тоа што ја поднесува на заводот, каде што е ове-
рена, за да изврши заверка на страните 4 односно 
5 и да забележи во книгата на издадените здрав-
ствени легитимации престанок на осигурувањето 
поради преселување. 

Надлежниот завод според местото во кое оси-
гуреникот се преселува, врши заверка на здрав-
ствената легитимација на првата страна и на 
страната 4 односно 5, ја заведува здравствената 
легитимација во книгата на издадените здравстве-
ни легитимации за тоа подрачје и откако ќе го 
прецрта стариот број на првата страница од 
здравствената легитимација го внесува новиот број 
од таа книга. Соодветни измени се вршат и на 
страната 6. 

10. Здравствената легитимација може да се 
замени во следните случаи: 

а) кога поедини страници се пополнети, 
б) кога сопственикот на здравствената леги-

тимација ќе го смени името или презимето, 
в) кога таа ќе биде толку оштетена, за да не 

би можело повеќе да се користи. 
Замената на здравствената легитимација ја 

врши надлежниот завод. 
Новата здравствена легитимација се издава 

под ист број и носи ознака „ЗАМЕНА". 
11. Во случај, здравствената легитимација да 

е изгубена, заводот му издава на осигуреното ли-
це дупликат здравствена легитимација, со тоа што 
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претходно осигуреното лице е должно изгубената 
здравствена легитимација да ја огласи за неважна 
во „Службен весник на СРМ", а на заводот да му 
достави потврда за тоа. 

На првата страница од издадената дупликат 
здравствена легитимација, со црвени букви, се 
впишува „ДУПЛИКАТ". 

Р1здадената дупликат здравствена легитимација 
се заведува во книгата на издадените здравствени 
легитимации под ист број, а во стариот број се 
врши соодветно поврзување. 

12. Земјоделскиот осигуреник е должен, во 
рок од 8 дена да ја пријави на надлежниот завод 
секоја промена која влијае на користењето на 
правата од здравственото осигурување, за себе и 
за членовите на домаќинството. 

13. Во случај престанок на својството на зем-
јоделски осигуреник, сопственикот на здравстве-
ната легитимација е должен истата да ја врати на 
надлежниот завод најдоцна во рок од 8 дена. 

14. Заради користењето на правата од здрав-
ственото осигурување, сопственикот на здравстве-
ната легитимација е должен истата да ја заверува 
еднаш годишно. 

Заверката се врши во почетокот на годината 
од надлежниот завод за социјално осигурување. 

15. Со влегувањето во сила на ова упатство, 
престанува да важи Упатството за здравствена 
легитимација на земјоделските производители 
(„Службен весник на НРМ" бр. 23/60), бр. 06-1071 
од 14-У1-1960 година. 

16. Ова упатство влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Број 03-785/1 
1 јуни 1964 година 

Скопје 
Директор на 

Републичкиот завод за 
социјално осигурување, 

Душко Ѓорѓиев е. р. 

Здравствена легитимација 
на земјоделскиот осигуреник 

Број 

Дата на издавањето на легити-

мацијата 

во 

Потпис ич службени-
(М П ) к о т На з а в о д о т 

Ознака на надлежниот завод за 
социјално осигурување 

Број на личниот картон 

Оваа страна се пополнува само 
за членови на семејството 

на земјоделскиот осигуреник 

Податоци за членот на семеј-
ството на земјоделскиот осигу-

реник 

Презиме 

Татково име 

Име 

Год. на раѓањето 

Рег. бр. на лич. карта 

Адреса на станот (место, улица 

и број) ' 

Презиме, татково име и име на 
носителот на здрав, осигурување 

Сродство 

Оваа страна се пополнува 
само за личниот осигуреник — 

земјоделец 

Податоци за личниот осигуре-
ник, — земјоделец 

Презиме ; 

Татково име 

Име 

Год. на раѓањето 

Рег. бр. на лич. карта 

Адреса на станот (место, улица и 

бр ј) 

Презиме, татково име и име на 
старешината на земјоделското 

домаќинство 

Однос спрема старешината на 

домаќинството 

1 ? 3 
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У П А Т С Т В О 
за притежателите на вдрав-

ствената легитимација 

- 31 и 32 

О/ласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-9165/1 од 22 мај 
1964 година, ја одобри промената на личното име 
на Арсовски Богоја, роден на 3 јули 1939 година 
во село Романовце, Кумановска околија, од татко 
Цветко и мајка Нацка, така што во иднина лич-
ното име ќе му гласи Ангеловски Благоја. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
ао „Службен весник на СРМ". (340) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРИ, со решението број 20-10990/1-64 од 
З-УП-1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Јор дановски Војо, роден на 12 ноември 1931 
година во село Брезица, Скопска околија, од татко 
Диме и мајка Трајанка, така што во иднина лич-
ното име ќе му гласи Трајковски Бојко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРИ". (341) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРИ, со решението број 20-11615 од 17-УИ-
1964 година, ја одобри промената на фамилијарно^ 
име на Пупулксвски 'Атанас, роден на ден 31-1-
1946 година во Ресен, од татко Атанас и мајка 
Славка, така што во иднина фамилијарно^ име 
ќе му гласи Браовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (342) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-11766/1 од 2. УП. 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Имери Музафер, роден на ден 15. УП. 1962 го-
дина во село Сенокос, Тетовска околија, од татко 
Сабит и мајка Салиха, така што во иднина роде-
ното име ќе и гласи Мухамет. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРИ". (372) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-10603/1 од 10 јуни 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
н о ^ име на Селим Бајрам, роден на 3 мај 1930 го-
дина во Скопје, од татко Демир и мајка Шукрие. 
Промената на фамилијарното име се протегнува и 
на малолетните деца и тоа: Селим Шукрија, ро-
дена на ден 29 мај 1955 година, Селим Мефаил, 
роден на ден 11 јуни 1953 година, Селим Зукра, 
родена на 28 септември 1958 година, Селим Демир, 
роден на ден 17 мај 1961 година и Селим Ислам, 
роден на ден '24 март 1964 година, сите родени во 
град Скопје, така што во иднина фамилијарно^ 
име ќе им гласи Зекир. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (373) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-10605/1 од 10 јуни 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Селим Ѓулизар, родена на 6 мај 1934 
година во Скопје, од татко Расим и. мај ка Геј лан, 
така што во иднина фамилијарното име ќе и 
гласи Зекир. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (374) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11619 од 2-УП-
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Стојовски Најдо, роден на ден 18-УП-
1937 година во село' Рапеш, Битолска околија, од 
татко Алексо и мајка Панадија, така што во идни-
на фамилијарно!-© име ќе му гласи Стојановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (343) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11874/1 од 
2 јули 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Питароски Христафил, роден на 
ден 22 декември 1917 година во село Требеништа, 
Охридска околија, од татко Зарче, така што во 
иднина фамилијарно^ ж. ќе му гласи Ристоски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (344) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11246/1-64 од 
22 јуни 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното имо на Грозданов Вело, роден на ден 
27. Ш. 1920 година во село Вишни, Охридска око-
лија, од татко Крстан и мајка Марија, така што 
во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Симо-
новски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРИ". (345) 
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Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11875/1 од 
2 јули 1864 година, ја одобри промената на фами-
лијарно!^ име на Кумановски Наум, роден на ден 
6. II. 1920 година во село Вишни, Охридска околија, 
од татко Горѓи и мајка Наумка, така што во ид-
нина фамилијарно^ име ќе му гласи Танески. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРИ". (346) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11143/1-64 од 
19. VI. 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Арсов Трајче, роден на ден 18. XI. 
1930 година во село Глишиќ, Титоввелешка око-
лија, од татко Ристо и мајка Таса, така што во 
иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Панов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРИ". (347) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СТРМ, со решението број 20-12267/1-64 од 
7. VII. 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Стипанчев Димитрије, роден на ден 7. IX. 
1940 година во Штип, од татко Јован и мајка 
Стојка, така што во иднина личното име ќе му 
гласи Стефанов Димитар. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРЖ". (348) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРИ, со решението број 20-12706/1 од 
15 јули 1964 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Јовановски Јован, роден на ден 18. Ш. 
1933 година, во Скопје, од татко Мише и мајка 
Божана, така што во иднина личното име ќе му 
гласи Ивановски Иван. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (349) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11316/1-1964 го-
дина, ја одобри промената на личното име на Јова-
носки Стојан, роден на ден 30. VI. 1926 година во 
село Јегуновце, од татко Тевдо и мајка Даринка, 
така што во иднина личното име ќе му гласи 
Ѓорѓевски Стојко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (350) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-12219/1 од 
7 јули 1964 година, ја одобри промената на фами-
лиа арното име на Ѓорѓиевски Тодор, роден на 15 
септември 1921 година, во село Араќиново:, Скопска 
околија, од татко Димче и мајка Тодорка, така 
што во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи 
Стојковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ", (351) 
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Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРИ, со решението број 20-12357/1 од 
8 јули 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарно™ име на Алексиќ Благоје, роден на 3 сеп-
тември 1936 год. во село Кликовац, околија Леско-
вац, од татко Радивое и мајка Драга, така што во 
иднина фамилијарно™ име ќе му гласи Спасиќ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (352) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-12782/1 од 
20 јули 1964 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Јованов Стојмир, роден на 1 февруари 
1946 година, во село Трново, Кумановска околија, 
од татко Николчо и мајка Стојана, така што во 
иднина личното име ќе му гласи Николовски 
Стојче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (353) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-12705/1 од 
15 јули 1964 година, ја одобри промената на фа-
м и л и ј а р н о ™ име на Сохаров Живко, роден на 
3 септември 1931 година во град Скопје, од татко 
Евгенија и мајка Стојанка, така што во иднина фа-
милијарно™ име ќе му гласи Сухарев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (354) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-12220/1 од 
7 јули 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Канакова Вангелија, родена на 30 јуни 
1948 година, во село Таково, Сомборска околија, 
од татко Коста и мајка Атанаса, така што во ид-
нина роденото име ќе и гласи Ратка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (355) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-8097/1 од 5 мај 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Петрески Јован, роден на ден 15. VII. 
1936 година во село Селце, Охридска околија, од 
татко Петре и мајка Књагиња и на Петреска Вида 
родена на 1. VI. 1936 година во село Селце, Охрид-
ска околија, од татко Захарије и мајка Митра, така 
што во иднина фамилијарно™ име ќе им гласи 
Бачоски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (356) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни .ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11325/1-64 од 
22^11-1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарно™ име на Николиќ Јован, роден на ден 
29-ХН-1925 година во село Струганица, Лесковачка 
околија, од татко Милан и мајка Злата, така што 
во еднина фамилијарно™* име ќе му гласи Арсиќ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службе« весник па СРМ", (357) 
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Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број .20-12036/1-1964 го-
дина од 2-VII-1964 година, ја одобри промената на 
фамилијарно!*© име на Николиќ Јулка, родена на 
ден 5. IX. 1926 година, во село Буштра, Лесковачка 
околија, од татко Милан и мајка Наталија, така 
што во иднина фамилијајрното име ќе и гласи 
Арсиќ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (358) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-12571/1 од 
11. VII. 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Митевски Живојин, роден на 
ден 14 ноември 1937 година, во село Канарево, Ку-
мановска околија, ед татко Павле и мајка Коца, 
така што во иднина фамилијарно!?© име ќе му 
гласи Филиповски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (359) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-11494/1 од 24-УН 
1964 година, ја одобри промената на личното име 
на Дамевски Илјие, роден на ден 31-УИ-
1932 година, во село Лисолај, Битолска околија, од 
татко Митре, така што во иднина личното име ќе 
му гласи Поповски Илија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (360) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-5933/1-64 година, 
ја одобри промената на личното име на Омеровски 
Ремзи, ед село Слатина, Тетовска околија, од татко 
Абас и мајка Гулнас, така што во иднина личното 
име ќе му гласи Имери Шукри. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (361) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11095/1 од 19. VI. 
1964 година, ја одобри промената на личното име 
на Нечев ски Методија, роден на ден 19. VI. 1919 
година в© село Крклино, Битолска околија, од 
татко Ставре, така што во иднина личното име ќе 
му гласи Дамчевски Тоде. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (363) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението- број 20-11495/1 од 2. VII 
1964 година, ја ©добри промената на фамилијар-
ното име на Лазаревски Александар, роден на ден 
8, VII. 1933 година, во село Кукуречани, Битолска 
околија, од татко Димко, така што во иднина фа-
ми лиј арното име ќе му гласи Поповски Алексан-
дар. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (364) 
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Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-12218/1 од 22-
УП-1964 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Јордановиќ Драгољуб, роден на 
12. IX. 1935 година, во село Никуљање, Кумановска 
околија, од татко Стојан и мајка Родна, така што 
во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Мила-
новиќ. 

Оваа промена важи од денот на. објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (365) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 304, страна 1291, книга I, е запишан под 
фирма: Шумско-индустриски комбинат „Јелак" — 
Тетово. Предмет на работењето на комбинатот е: 
нега и пошумување на шумите и шумското зем-
јиште, заштита и чување на шумите и шумското 
земјиште, подигање на култури и плантажи на 
рентабилни видови дрвја со поголем и погуст при-
раст, мелиорација на шумите, шумското земјиште 
на високопланинските и другите пасишта, чисте-
ње и проредување на шумите и плантажите, иско-
ристување и продажба на главните и споредните 
шумски производи и производите на плантажите, 
преработка на финални и полуфинални производи 
од дрво и продажба на истите, мебело-столарски 
услуги и стаклорезачки работи и услуги, продажба 
на дрвни производи и огревно дрво, производство 
и продажба на вар и дрвпн ќумур, одржување на 
шумски комуникации и згради, преработка на 
споредни шумски производи, откуп и продажба 
на шумски производи од приватните шуми, врши 
работи од својата дејнос! и на други установи и 
организации, врши управну! работи од шумстзото 
и ловството за кој ќе биде4 овластен од надлеж-
ните органи, ги врши сите 1 баботи на уредувањето 
на поројните подрачја. 

Комбинатбт е основан од Народниот одбор на 
општината Тетото, со решението број 01-18304 од 
24. ХП. 1962 година, а со фузија на Шумското 
стопанство „Јелак" — Тетово хд Столарското прет-
пријатие „Бор" — Тетово. 

Комбинатот ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува инж. Коста Бојаџиевски, в. д. дирек-
тор. 

Со фузи јата Столарското претпријатие „Бор" 
од Тетово се брише од регистарот од рег. бр. 233, 
страна 679, а Шумското стопанство и Је лак" — од 
Тетово од рег. бр. 280,, страна 1065, книга I. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 122/63. (634) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 785, страна 595, книга Ш, е запишано п©д 
фирма: Трговско претпријатие на големо увоз-
извоз „Фероелектро" од Сарајево — Претставниш-
тво во Скопје, ул. „27 март" бр. 7. Предмет на ра-
ботењето на претставништвото е: склучување на 
договори — купопродажни во името на претприја-
тието, а во рамките на одобрената дејност. 
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Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Трговското претпријатие на големо увоз-
извоз „Фероелектро" — . Сарајево, а согласно со 
решението на Народниот одбор на општината Ида-
дија — Скопје број 02/4 број 3645/1 од 27. II. 1963 
година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува Мутак Пелагија, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 194/63. (769) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4. V. 1963 година, страна 213, ред бр. 1, е запишана 
под фирма: Продавница во Штип, ул. „Ванчо Пр-
ке'1, на Претпријатието за изработка на офицерски 
и цивилни облекла и чевли „22 декември" од Скоп-
је. Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на офицерска униформа, конфекција маш-
ка, женска и детска, чевли и чизми, куса стока 
и чорапи, разна трикотажа, ќебиња, душеци и 
јоргани, разна кинка лери ја, куфери и ташни. 

Раководител на продавницата е ѓорѓи Мос-
ковски, кој не е овластен да ја задолжува смет-
ката на претпријатието. 

Основањето на продавницата е запишано во 
регистарот на основа Одлуката на Работничкиот 
совет на Претпријатието „22 декември" — Скопје 
од 27. П. 1962 година и одобрението на Отсекот за 
стопанство при Одделението за стопанство, труд 
и комунални работи на Народниот одбор на оп-
штината Штип бр. 05-8402/62 од 15. V. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 63/63. (752) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. V. 1963 година, стр. 319, ред. бр. 1, е запишано 
под фирма: Посредничко биро „Комерц", со седиш-
те во Струмица. Предмет на работењето на биро-
то е: 

а) доведување во врска на комитентите или 
комитентот со трети лица поради заклучување на 
договори за одредена дејност во прометот; 

б) давање обавестувања за состојбата на па-
зарот. 

Директор на бирото е Ангел Стоилов Ангелов, 
кој е овластен да го потпишува. 

Основањето на бирото е запишано во региста-
рот на основа решението на Народниот одбор на 
општината Струмица бр. 01-4332/1 од 10. V. 1963 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 69/63. (981) 

Окружниот стопански суд во Штип обја-
вува дека во регистарот на задругите на 1. УП. 1963 
година, страна 56, ред. бр. 8, е запишана под фир-
ма: Продавница во Штип, ул. „Партизанска" бр. 26, 
на Земјоделската задруга „Бандера" од е. Драго-
ево, Штипско. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на селскостопански производи 
од сопствено производство. 
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Раководител на продавницата е Димитар Фи-
липов, кој не е овластен да ја потпишува. 

Уписот е извршен во регистарот на основа ре-
шението на Одделението за стопанство на Општин-
ското собрание — Штип број 06-2342/1 од 1. УП. 1963 
година и одлуката на Задружниот совет на За-
другата бр. 204 од 26. П. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 112/63. (991) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. ХП. 1962 година, страна 315, ред. бр. 1, е запи-
шано под фирма: Угостителско туристичко прет-
пријатие „Угостител" во Струмица. 

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: 
хотелска и ресторанска дејност, кафеанска и гос-
тилничарска дејност, банско лекување на болни 
и продажба на разгледници на мало. 

Претпријатието е основано од спојувањето на 
Бања Банско и Градското народно претпријатие 
„Угостител" од Струмица. 

Овластени лица за потпишување на претпри-
јатието се: Никола Љомо Темков, в. д. директор, 
и Владо Милан Михајловић шеф на сметковод-
ството. 

Уписот е извршен во регистарот на основа ре-
шението на Народниот одбор на општината Стру-
мица број 03-8809/1 од 23. X. 1962 година, одлуката 
на управниот одбор на Бања Банско број 160 од 
29. X. 1962 година и одлуката на Работничкиот 
совет на „Угостител" од Струмица број 477 од 
22. X. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 243/62. (738) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. Ш. 1963 година, страна 173, ред. бр. 2, е запи-
шан под фирма: Самостоен трговски дуќан „Спорт", 
со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито" бр. 21. 
Предмет на работењето на дуќанот е: промет на 
мало со оружје, ловечки прибор и муниција, ек-
сплозивен материјал (само барут), рибарски мате-
ријал и прибор и спортски прибор. 

Раководител на дуќанот е Борис Ставров, кој 
е овластен да го потпишува и претставува. 

Уписот е извршен во регистарот на основа ре-
шението на Народниот одбор на општината Стру-
мица бр. 03-8676/1 од 20. I. 1963 година и одлуката 
на Управниот одбор на Ловното друштво број 6 
од 13. П. 1963 година кој е основач. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 27/63. (739) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 3. V. 1963 година, страна 274, ред. бр. 8, се за-
пишани колонијалните продавници и тоа: 

1. Продавница во село Дабиља со раководител 
Ристо ѓорѓиев. 

2. Продавница во село Робово со раководител 
Мите Витанов. 
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3. Продавница во село Муртино со раководи-
тел Борис Митев. 

4. Продавница во село Сачево со раководител 
Петре Атанасов. 

5. Продавница во село Банско со раководител 
Коле Трајков. 

6. Продавница во село Моноспитово 1 со рако-
водител Живко Грчев. 

7. Продавница во село Моноспитово 2 со рако-
водител Крум Трајков. 

8. Продавница во село Бориево со раководител 
Ристо Јанев. 

9. Продавница во село Еднокуќево со раково-
дител Трајко Черкезов. 

10. Продавница во село Босилово со раково-
дител Славчо Замбаков. 

И. Продавница во село Турново со раково-
дител Асен Николов. 

12. Продавница во село Секирник со раково-
дител ѓорѓе Терзијанов. 

13. Продавница во село Радово со раководител 
Борис ѓорѓиев. 

14. Продавница во село Иловица со раководи-
тел ѓорѓе Делев. 

15. Продавница во село Штука со раководител 
ѓорѓе Зафиров. 

16. Продавница во село Дрвош со раководител 
Славчо Ристоманов. 

17. Продавница во село Хамза ли ја со раково-
дител Миле Ристоманов. 

18. Продавница во село Петралинци со раково-
дител Методи Петров. 

19. Продавница во село Попчево со раководи-
тел Душан Манушев. 

20. Продавница во село Костурино со раково-
дител Борис Тимчев. 

Продавниците се основани од бившото Тргов-
ско претпријатие „Струмичко Поле" од село Боси-
лово, од 27. V. 1963 година се во состав на Тр-
говското претпријатие „Задругар" од Струмица, 
бидејќи е извршена фузија помеѓу споменатите 
стопански организации. 

Наведените продавници вршат трговска деј-
ност на мало со продажба на животни намирници 
и предмети за куќни потреби. 

Раководителите на продавниците не се овлас-
тени да го задолжуваат матичното претпријатие 
кај трети лица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 60/63. (740) 

Раководител на дуќанот? е Фотир Синадиноски. 
Угостителскиот дуќан ќе го претставува, за-

должува и раздолжува матичното претпријатие, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 551/63. (1073) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 265, страна 1017, книга I е запишано под 
фирма: Фабрика за шеќер „4 ноември" од Битола 
— Претставништво во Куманово на ул. „Моша 
Пијаде" бр. 1. Предмет на работењето на прет-
ставништвото е: да го организира производството 
на шеќерна репка и да склучува договори за откуп 
на шеќерна репка од страна на земјоделските за-
други и земјоделските стопанства. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Фабриката за шеќер „4 ноември" — Би-
тола, а согласно со решението на Собранието на 
општината Куманово број 04-11844/1 од 2. УП. 1963 
година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и .раздолжува ѓорѓиевски Стојко Сречко, раково-
дител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 488/63. (1077) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 455, е запишан под фирма: 
Угостителско претпријатие „Македонија" од Гос-
тивар — Угостителски дуќан во Гостивар, улица 
„Борче Јовановски" бр. 4. Предмет на работењето 
на дуќанот е: хотелска, ресторантска и кафеанска 
дејност. 

Дуќанот е основан од Работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Македонија" од Гос-
тивар, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Гостивар број 4324 од 28. VI. 1963 
година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 792, страна 645, книга Ш е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со тех-
нички материјали „Тара" од Белград — Складиште 
во Скопје (во близината на Хемиската индустрија 
„Пролетер"). Предмет на работењето на складиш-
т е н е: трговија со градежни материјали, желе-
зарски и металски стоки доколку се истите во 
врска со градежништвото, електротехнички мате-
ријали, санитарни и инсталациони материјали — 
уреди, техничка и метална стока, алат и опрема 
за занаетчиството на мало, како и градежен 
тери јал, огревно дрво и ќумур на големо. 

Складиштен е основано од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со тех-
нички материјали „Тара" — Белград, а согласно 
со решението на Народниот одбор на општината 
Саат Кула — Скопје број 03/1-3438 од 7. IX. 1963 
година. 

Раководител на складиштен е Орбовиќ Обрад. 
Складиштен ќе го претставува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 576/63. (1081) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 796, страна 671, книга Ш, е запишано под 
фирма: Фабрика за метален намештај и жичани 
производи „Радулашка" — Београд — Стовариште 
во Скопје, ул. „250" бр. 12. Предмет на работењето 
на стовариштето е: продажба на метален намештај, 
комбинован намештај, жичано плетиво, жичано 
платно и извлечена жица. 
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Стовариштето е основано од Работничкиот со-
вет на Фабриката за метален намештај и жичани 
производи „Радулашка" од Београд, а согласно со 
решението на Општинското собрание на општината 
Ида ди ја — Скопје број 02/4-8219/1 од 12. УП. 1963 
година. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Алтановски Манев Благоја, раководи-
тел, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 507/63. (1097) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. V. 1963 година, страна 109, ред. бр. 1, е запишана 
под фирма: Откупна станица со седиште во Берово 
на Фабриката за масло „Благој Ѓорев" од Титов 
Велес. Предмет на работењето на откупната станица 
е' откуп на маслодајни семиња (култури) од инди-
видуални производители на подрачјето на Народ-
ниот одбор на општината Берово. 

Раководител на откупната станица е Бранко 
Ралповски, кој е овластен да ја потпишува спо-
ред дадените овластувања од страна на директо-
рот на фабриката. 

Уписот е извршен во регистарот на основа од-
луката на Работничкиот совет на Фабриката од 
17. I. 1961 година и одобрението на НО на општи-
ната — Отсек за стопанство — Берово бр. 03-116/1 
од 20. I. 1961 година и решението на Државниот 
секретаријат за стоковен промет на НРМ бр. 02-115 
од 3. VI. 1961 година, кое решение е заверено од 
страна на секретаријатот на 8. IV. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 79/63. (1114) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. VI. 1963 година, страна НО, ред. бр. 1, е запи-
шана под фирма: Откупна станица со седиште во 
Делчево на Претпријатието за промет и извоз на 
лековити билки и афион „Билка" од Скопје. Пред-
мет на работењето на откупната станица е: откуп 
на лековити билки. 

Раководител на станицата е Васил Аџиски, 
кој е овластен во името на претпријатието' и за 
негова сметка да ги потпишува сите документи за 
уплата и исплата. 

Уписот е извршен во регистарот на основа ре-
шението, односно одобрението на Отсекот за сто-
панство на Народниот одбор на општината Дел-
чево број 04-2751 од 15. V. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 105/63. (1117) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. IV. 1963 година, страна 318, ред. бр. 1 е запи-
шана под фирма: Работна организација за прера-
ботка на тутун „Јака" со седиште во Радовиш. 
Истата е основана по припојувањето1 на претпри-
јатијата за обработка на тутун од Гевгелија, Ва-
ландово и Радовиш. Предмет на работењето на ор-
ганизацијата е' производство на тутун, откуп, об-
работка и реализација. 

Директор на организацијата е Васо Костадинов, 
кој е овластен да ја потпишува и претставува. 

Уписот е извршен во регистарот на основа од-
луката на Работничкиот совет на Претпријатието 
за обработка на тутун од Гевгелија бр. 272 од 
2. Ш. 1963 година, одлуката на Работничкиот совет 
на Претпријатието за обработка на тутун од Ва-
ландово бр. 189 од 7. Ш. 1963 година и Претпри-
јатието за обработка на тутун од Радовиш бр. 253 
од 15. Ш. 1963 година. Овие одлуки се .одобрени 
со решенијата на народните одбори на општините: 
Гевгелија број 1138 од 8. III. 1963 година, Валандо-
во број 638 од 11. Ш. 1963 година и Радовиш број 
01-1583/61 од*1. IV. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 62/63. (1125) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26^ УШ. 1963 година, страна 215, ред. бр. 1, е за-
пишана под фирма: Комунална банка, со седиште 
во Штип, и експозитура во Пробиштип, како сто-
панска организација со посебна положба, чии 
основач е народниот одбор на општината Штип. 

Во рамките на својата дејност банката се за-
нимава со: 

1. ги прибира слободните парични средства од 
општествено-правните лица, граѓанските правни 
лица и граѓаните (влогови на штедење, осрочени 
депозити, издавање обвезници и благајнички за-
писи, ако по важечките прописи не е поинаку 
одредено; 

2. дава кредит на општествено правните лица 
и на граѓанските правни лица; 

3. дава потрошувачки кредит на граѓаните; 
4. врши платен промет во земјата за сметка на 

граѓанските правни лица и граѓаните, на основа 
спогодбата со Народната банка може да врши бла-
гајничка служба, да ги води сметките — средствата 
и го врши платниот промет за сметка на куќните 
совета и станбените заедници; 

5. издава банкарски гаранции; 
6. прима на чување од општествените правни 

лица, граѓанските правни лица и граѓаните обврз-
ници: од државните заеми и други хартии и вред-
ности, злато, предмети од злато и други метали, 
накит и други движими предмети, ако за тоа 
обезбеди потребни каси или одговарајушти просто-
рии за чување: 

7. дава кредит на залог на стока, драгоцености 
и други работи; 

8. врши одредени девизни-валутни работи што 
ќе и ги доверат Народната банка и специјализи-
раните банки; 

9. врши и други банкарски работи што ќе и 
ги доверат Народната банка и специјализираните 
банки; 

10. врши одредени работи за сметка на оси-
гурителниот завод и Југословенската лотарија, на 
основа договор со тие организации; 

11'. врши служба по инвестиционите и дру-
гите фондови на политичко-територијалните еди-
ници во склад со прописите што важат за тие 
фондови; 
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12. врши и други работи што ќе и бидат ста-
вени во задаток на основа позитивните прописи 
или одлуки на народните одбори на општините 
Штип и Пробиштип. 

Банката ја претставува в. д. директорот Манев 
Мијалче, а покрај него банката се овластени да ја 
потпишуваат колективно со по два потписи и след-
ниве лица: 1) Ролева Добрила, шеф на службата 
долгорочни работи, 2) Тошанов Васил, шеф на служ-
бата кусорочни работи, и 3) Иванова Ристика, шеф 
на книговодството. 

Уписот во регистарот е извршен на основа ре-
шението на Народниот одбор на општината Штип 
број 01-1381/1-61 од 16. II. 1961, решението на На-
родниот одбор на општината Штип за потврдува-
ње статутот на банката број 01-2747/1 од 12, IV. 1962 
година и решението за именување на в. д. дирек-
торот бр. 01-6565/1 од 11. УП. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 121/63. (1138) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 10. УП. 1963 година, рег. бр. 9/63, книга I, е 
запишан под фирма: Погон за ремонт и сервис 
„Ауторемонт" во Битола на „Аутомакедонија" од 
Скопје. Предмет на работењето на погонот е: виши 
поправки и сервисни услуги на сите видови мо-
торни возила, на земјоделски градежни машини, 
како и изработка и поправка на каросерии. 

Погонот е основан од „Аутомакедонија" — 
Скопје, а согласно со одобрението на НО на оп-
штината Битола број 3-1666/1 од 4. IV. 1963 година. 

Погонот ќе го потпишува директорот Никола 
Гулас. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 245/63. (1228) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. УШ. 1963 година, рег. бр. 14/63, книга I, е запи-
шан под фирма: Земјоделско-индустриски комби-
нат „Пелагонија" Битола. Предмет на работењето 
на комбинатот е: производство, преработка и про-
дажба на земјоделски производи, производство и 
продажба на разни продукти од преработка на 
земјоделските производи (меласа, шпирт, квасец, 
резанци и јаглена киселина), како основна деј-
ност; производство на вар за сопствени потреби и 
продажба и вршење на анализи во сопствена ла-
бораторија за своите потреби и на други правни 
лица, како споредна дејност. 

Комбинатот е основан од споените три прет-
пријатија: „4 ноември", Земјоделското стопанство 
„Радобор", со решението на НО на општината Би-
тола број 3-6002 од 15. УП. 1963 година. 

Комбинатот ќе го потпишува ѓорѓи Петковски, 
в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 278/63. (1329) 

Бр. 30 — Стр. 523 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 12. IX. 1963 година, рег. бр. 14/63, книга I, е 
запишан под фирма: Погон за сточарско произ-
водство — Битола на Земј оделско-индустрискиот 
комбинат „Пелагонија" од Битола. Предмет на ра-
ботењето на погонот е: производство на сточарски 
производи, товење на стока и живинарство. 

Погонот основан од Земјоделско индустрискиот 
комбинат „Пелагонија" од Битола, а согласно со 
одобрението на НО на општината Битола број 
3-6002 од 12. IX. 1963 година. 

Погонот ќе го потпишува раководителот Томе 
Наумов, инж. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 304/63. (1230) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 675, страна 979 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Угостителското претпријатие „Победа" од 
Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор 
на општината Идадија — Скопје број 5175 од 13. IV. 
1963 година и решението на Народниот одбор на 
општината Кисела Вода — Скопје број 1556 од 
23. IV. 1963 година е споено со Угостителскиот ду-
ќан „Крушево" — Скопје во новоформираното 
Угостителско претпријатие „Метропол" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 398/63. (814) 

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 Ид адија — Скопје број 02/4-7034/1 од 
28. V. 1963 година дејноста на Претпријатието за 
промет со жито и преработки од жито на големо 
„Жито-Македонија" — Скопје во иднина се про-
ширува и со: гоење на свињи, промет со јајца, ва-
рива, зеленчук и афионово семе и сушење на ва-
рива и зеленчук. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 385/63. (815) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 285, страна 733 е запишано следното: 
Решението на овој суд Фи бр. 195/63 од 30. Ш. 1963 
година се дополнува така што Претпријатието 
„Вардар" увоз-извоз — Скопје дејностите наведе-
ни во решението Фи број 195/63 од 30. Ш. 1963 го-
дина ќе ги врши на големо и мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 195/63. <816) 

Окружниот стопански суд (во Скопје објавува 
дека во регистарот на, претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 198, страна 543 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Волнарскиот 
комбинат „Тодор Диноски — Мерџан" — Тетово, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Аврамовска Јован, секретар на комбинатот, Стојан 
Ѓорчевски, генерален директор, Владо Андреевски, 
шеф на сметководството, Трајковски Љубомир, ко-
мерцијален директор, комбинатот ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува и новоназначениот пот-
писник Живко Серафимовски, сметано од 8. VI. 
1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 381/63. (826) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 562, страна 159, книга П е запишано 
следното: Досегашниот директор на Филијалата во 
Тетово на Претпријатието за промет со жито и 
цреработки од жито „Жито-Македонија" — Скопје 
Ацо Димитров ски е починат и на негово место е 
назначен за директор на филијалата Ристовски 
Методија. Тој филијалата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува ..со старите регистрирани 
потписници ДИМКО Манојловски, шеф на сметко-
водството, и Никола Костовски, шеф на комерци-
јалното одделение, сметано од 8. VI. 1963 година, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 386/63. (827) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 562, страна 159, книга П е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Тетово број 01-17616 од 10. ХП. 
1962 година и решението на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје број 5285 од 13. IV. 
1963 година кон Претпријатието за промет со жито 
и преработки од жито „Жито-Македонија"— Скоп-
је а на подрачјето на филијалата во Тетово се 
припојува Занаетчиското претпријатие за леб и 
печиво „Леб" од Тетово. 

Со припојувањето Занаетчиското претпријатие 
за леб и печива „Леб" — Тетово се брише од ре-
гистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 
193, страна 523. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 394/63. (828) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 690, страна 1081, книга П е запишано 
следното: Јован Драгановски, досегашен директор 
на Комуналното претпријатие за градска чистота 
— Скопје, е сменет и му престанува правото за 
потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен со решението на Народниот одбор на општи-
ната Кале — Скопје број 133 од 20. V. 1963 година 
Цветко Таневски. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, сметано од 3. VI. 
1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 362/63. (842) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Свидетелство за завршено осмо одделение, из-

дадено од Осмогодишното училиште „Кочо Ра-
цин" на име Сунчица Златановска, ул. „Павле 
Станоев" бр. 3, Куманово. (1477) 

Возачка дозвола бр. 126, издадена од СВР — 
Битола на име Тра шо С. Попоски, ул. „Илка ПРИ-
саѓанка" бо. 36, Прилеп. (1478) 

Земјоделска здравствена легитимација, изда-
дена од ЗСО — Прилеп на име Живко Георгиоски, 
е. БОРОТИНО, Прилепско. (1479) 

Работна книшка бр. 4238, серија бр. 041527, из-
дадена од НОО — Прилеп на име Никола П. Ни-
колоски, ул. „9 септември" бр. 3, Прилеп. (1480) 

Работа книшка бр. 1046 на име Стојанка Трај-
ковиќ Петрушевска, ул. „Вера Которка" бр. 36, 
Куманово. СТ 481) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Куманово на име Петар Т. Младеновски, е. До-
броча, Кумановско. (1482) 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 38807, серија бр. 0034679 
издадена од СВР — Скопје на име Невенка Танева 
Иват-от^. Скоте. (19,84) 

Лична карта рег. бр. 7924, серија бр. 0153367 
издадена од СВР — Битола на име Петкана Петко 
Илиевска, Скопје. (1285) 

Лична карта рге. бр. 120668, серија бр. 0769967 
(издадена од СВР — Скопје на име Крсте Иван Ја-
кимовски, Скопје. (1286) 

Лична карта рег. бр. 32239, серија бр. 0024660 
издадена од СВР — Скопје на име Ангел Диме Јар-
чевски, Скопје- (1287) 

Лична карта рег. бр. 10989, серија бр. 0586999 
издадена од СВР — Скопје на име Санде Илија 
Ковачевски, Скопје. (1288) 

Лична карта рег. бр. 756, серија бр. 0053467 
издадена од СВР — Штип на име Јован Петров Ко-
колански, Скопје. (1289) 

Лична карта рег. бр. 61385, серија бр. 0050226 
издадена од СВР — Скопје на име Димитар Петар 
Косевски Скопје. (1290) 

Лична карта рег. бо. 140926, серија бр. 0438246 
издадена од СВР — Скопје на име Салтир Зарко 
Манојловог, Скопје. (1291) 

Лична карта рег. бр. 620510, серија бр- 4560556 
издадена од СВР — Белград на име Розалија Лајош 
Молнар, Скопје. (1292) 

Лична карта рег. бр. 5925, серија бр. 0009567 
издадена од СВР — Скопје на име Јован Борис 
Поповски, Скопје. (1293) 

Лична карта рег. бр. 74900, серија бр. 0259233 
издадена од СВР — Скопје на име Вера Леонтие 
Радојевиќ, Скопје. (1294) 

Лична карта рег. бр. 93890, серија бр. 0627552 
издадена од СВР — Скопје на име Ружица Ангел 
Оил јанова, Скопје. (1295) 

Лична карта рег. бр. 22793, серија бр. 3841660 
издадена од СВР — Приштина на име Радмила 
Стојан Синѓелиќ, Скопје« (1296) 

ЛР1чна карта рег. бр. 135745, серија бр. 0516305 
издадена од СВР — Скопје На име Томе Лазо Сте-
фановски, Скопје. (1297) 

Лична карта рег. бр. 24603, серија бр. 0072259 
(издадена од СВР — Скопје на име Душанка Ко-
стадин Стојанова, Скопје. (1298) 

Лична карта рег. бр. 5926, серија бр. 0546536 
издадена од СВР — Куманово на име Никола Перев 
СТОЈ ановски, скопје. (1299) 

Лична карта рег. бр. 91931, серија бр. 0609034 
издадена од СВР — Скопје на име Воимир Стојан 
Тимоаиев, Скопје. (1300) 
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Лична карта рег. бр. 97888, серија бр- 0201256 
издадена од СВР — Скопје на име Марика Димитар 
Цветкова, Скопје. (1301) 

Лична к р ^ а рег. бр. 6545, сеот-ла бр. 0111955 
издадела од СВР — Дебар на име Кала Деспот Чо-
ловска, Скопје. (1302) 

Лична карта рег. бр. 1985/ш, серија бр. 0407473 
издадена од СВР — Штип на име Бојка Стоил 
Богатинова, Скопје. (1303) 

Лична карта рег. бр. 41569, серија бр. 0658975 
издадена од СВР — Скопје на име Вангел Валкан 
Валканов, Скопје, (1304) 

Лична карта рег. бр. 16328, серија бр. 0018003 
издадена од СВР — Скопје на име Димче Томо 
Димковски, Скопје. (1305) 

Лична карта рег. бр. 23458, серија бр. 0283018 
издадена од СВР — Охрид на име Милосија Милан 
Димитриески, Скопје. (1306) 

Лична карта рег. бр- 4042, серија бр. 0012903 
издадена од СВР — Скопје на име Славјанка Пе-
трова Ѓорѓиева, Скопје. (1307) 

Лична карта рег. бр. 770, серија бр. 0243780 
издадена од СВР — Охрид на име Драга Крсте! 
Јакимоска, Скопје. (1308) 

Лична карта рег. бр. 72392, серија бр. 0624672 
издадена од СВР — Скопје на име Љубица Пе-
тар Јанкова, Скопје. (1309) 

Лична карта рег. бр. 10374, серија бр. 0586884 
издадена од СВР — Скопје на име Петко Јованов 
Кметовски, Скопје. (1310) 

Лична карта рег. бр 12383, серија бр. 0004726 
издадена од СВР — Скопје на име Михајло Алек-
сов Крајчевски, Скопје. (1311) 

Лична карта рег. бр. 17649, серија бр. 0039974 
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Андон 
Крстевски, Скопје. (1312) 

Лична карта рег. бр. 1391, серија бр. 0645898 
издадена од СВР — Скопје на име Стојмир Васе 
Митев, Скопје. (1313) 

Лична карта рег. бр. 106316, серија бр. 0469163 
издадена од СВР — Скопје на име Јана Ило Пои-
тра јанова, Скопје. (1314) 

Лична карта рег. бр. 101247, серија бр. 0202774 
издадена од СВР — Скопје на име Драгица Трпе 
Стефанова, Скопје. (1315) 

Лична карта рег. бр. 125233, серија бр. 0517403 
издадена од СВР — Скопје на име Огнен Војче 
Стојовски, Скопје. (1316) 

Лична карта рег- бр. 115064, серија бр. 0518089 
издадена од СВР — Скопје на име Савета Миливој 
Титиева, Скопје. (1317) 

Лична карта рег. бр. 53830, серија бр. 0039171 
издадена од СВР — Скопје на име Зарија Манче 
Цинциева, Скопје. (1318) 

Лична карта рег. бр. 6373, серија бр. 0615448 
издадена од СВР — Скопје на име Сејди Рауф 
Бајрами, Скопје. (1319) 

Лична карта рег. бр. 962, серија бр. 640373 из-
дадена од СВР — Куманово на име Синан Исен 
Зимери, Скопје. (1320) 

Лична карта рег. бр. 5135, серија бр. 0Ѕ14692 
издадена од СВР — Скопје на име Салија Исмаил 
Јашарова, Скопје- (1321) 

Лична карта рег. бр. 10136, серија бр. 0538246 
издадена од СВР — Гњилане на име Фејзулах Бај -
рами Кадрија, Скопје. (1322) 

Лична карта рег. бр. 9916, серија бр. 0215520 
издадена од СВР — Охрид на име Ѓорѓија Блаже 
Целески, Струга. (1367) 

Лична карта рег. бр. 3643, серија бр. 03344153 
издадена од СВР — Титов Велес на име Станко 
Илиев Величковски, е. Иванковцу Титоввелешко. 

(1368) 
Лична карта рег. бр. 4021, серија бр. 0443719 

издадена од СВР — Титов Велес на име Зија Му-
стафов Ибраимов, ул. „Бл. Страчков" бр. 11, Титов 
Велес. (1369) 

Лична карта рег. бр. 25716, серија бр. 3868932 
на име Јелка Крсте Младеновиќ, Т. Велес. (1370) 

Лична карта рег. бр. 27349, серија бр. 0721169 
издадена од СВР — Тетово на име Иснишабан 
Медија Мустави, ул. „Бр. Миладинови" бр. 171, 
Тетово. /10Г7-.Ч (1371) ЧАО • Ј-; 

Лична карта рег. бр. 41483, серија бр. 0796727 
издадена од СВР — Тетово на име Зулбеар Фариз 
Рамадани, ул. „К. Ј. Питу" бр. 18, Тетово. (1372) 

Лична карта рег. бр. 237, серија бр. 0273047 
издадена од СВР — Тетово на име Илми Ружди 
Веј сели, е. Шипковица, Тетово. (1373) 

Лична карта рег. бр. 5890, серија бр. 0171402 
издадена од СВР — Тетово на име Џемал Осман 
Мустафи, ул. „В. Кочоски" бр. 12, Тетово. (1374) 

Лична карта рег. бр. 23439, серија бр. 3039084 
издадена од СВР — Урошевац на име Ваит Еш-
треф Виља, ул. „Цетинска" бр. 69, Тетово. (1375) 

Лична карта рег. бр. 5835, серија бр. 0171347 
издадена од СВР — Тетово на име Рамадан Џе-
маил Идризи, ул. „Јадранска" бр. 13, Тетово. (1376) 

Лична карта рег. бр. 5158, серија бр. 0665797 
издадена од СВР — Тетово на име Ќаил Емин 
Берзати, е. Г. Речица, Тетово. (1377) 

Лична карта рег. бр. 6451, серија бр. 0762363 
издадена од СВР — Тетово на име Гарип Расима 
Адеми, е. Г. Речица, Тетово. (1378) 

Лична карта рег. бр. 2850, серија бр. 0663155 
издадена од СВР — Тетово на име Шаип Неим 
Мурати, е. Џепчиште, Тетово-. (1379) 

Лична карта рег. бр. 710, серија бр. 4460311 на 
име Гани Рамиз Љума, ул. „Цетинска" бр. 4, Те-
тово. (138°) 

Лична карта рег. бр. 24204, серија бр. 0796137 
издадена од СВР — Тетово на име Томислав Мит-
рев Јовановски, е. Доброште, Тетово. (1381) 

Лична карта рег. бр. 45185, серија бр. 0806418 
издадена од СВР — Тетово на име Милаим Абу-
шов Руфати, е. Доброште, Тетово. (1382) 

Лична карта рег. бр. 40978, серија бр. 0637590 
издадена од СВР — Скопје на име Борка Гогова 
Илиевска, е. Беловиште, Тетово. (1383) 

Лична карта рег. бр. 25768, серија бр. 0683110 
издадена од СВР — Тетово на име Есат Рамадан 
Зекири, е. Слатина, Тетово. (1384) 

Лична карта рег. бр. 9625, серија бр. 0670393 
издадена од СВР — Тетово на име Стојан Тодо-
сија Тодоровски, е. Милетино, Тетово. (1385) 

Лична карта рег. бр. 24679, серија бр. 0712489 
издадена од СВР — Гостивар на име Бедри Ебиб 
Ебиби, е. Добридол, Гостивар. (1386) 

Лична карта рег. бр. 25908, серија бр. 0722718 
издадена од СВР — Гостивар на име Темелко Јов-
че Смилоски, е. Дебреше, Гостивар. (1387) 

Лична карта рег. бр. 7186, серија бр. 0547676 
издадена од СВР — Куманово на име Ибраим Љ. 
Бајрами, е. Опаје, Куманово. (1388) 

Лична карта рег. бр. 3631, серија бр. 0403323 
издадена од СВР — Куманово на име Никола С. 
Свилар, С. Тромега, Куманово. (1389) 

Лична карта, рег. бр, 11409, серија бр. 1551982 
на име Иванка М. Козјак, ул. „Вардарска" бр. 11, 
Куманово. (1390) 

Лична карта рег. бр. 8196, серија бр. 0568595 
издадена од СВР — Куманово на име Славко Ми-
хај ловиќ, ул. „Вера Циривири" бр. 6, Куманово. 

(1391) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ И КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА 

ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а а т 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. еден асистент за референт по паразите л оги ја 
2. еден секретар. 
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Кандидатите за пополнување на споменатите 
работни места треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

Под бр. 1 — Ветеринарен факултет 
Под бр. 2 — Средно образование, економски 

техникум или гимназија, со 8 години работен стаж 
во струката. 

— Више образование, виша управна школа или 
економска, со 5 години работен стаж и 

— Високо образование, правен или економски 
факултет со 3 години работен стаж. 

Молби, со куса биографија, научни трудови и 
препис од дипломата за завршена школа се доста-
вуваат до Советот и конкурсната комисија на Ве-
теринарниот институт. 

Месечните принадлежности спрема Правилни-
кот за расподелба на личниот доход. 

Конкурсот ќе трае до пополнувањето на ра-
ботните места. (1158) 

Конкурсната комисија при Заводот за запослу-
вање на работници — Прилеп 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место лекар 
специјалиста по медицина на трудот 

УСЛОВИ: 
Кандидатите треба да имаат завршено меди-

цински факултет со завршена специјализација 
медицина на трудот, или лекар од општа пракса со 
работен стаж над три години во соодветна струка. 

Основна плата по Законот за јавните' службе-
ници, а положај на плата по одлуката за поло-
жајни плати на службениците на Заводот. 

Молбите таксирани со потребните документи 
по чл. 31 од Законот за јавните службеници се 
доставуваат до Секретаријатот на Заводот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (1157) 

На основа дадената согласност од Секретари-
јатот за народно здравје и социјална политика на 
СРМ — Скопје со акт бр. 03-2758/1 од 20. XI. 1963 
година — Советот на Домот за народно здравје во 
Струга 

р а е п и ш у ® а 

К О Н К У Р С 

за специјализација на работните места: 
1. Еден лекар на специјализација за интерни 

болести и 
2. Еден лекар за гинекологија и акушерство. 
Кандидатот треба да ги исполнува условите од 

член 2 од Правилникот за специјализација на 
здравствените работници од I група^ Предност за 
прием на специјализација имаат здравствените 
работници кои биле во работен однос при овој Дом 
и работеле најмалку 10 месеци во Интерно одде-
ление односно во. гинеколошко. 

Рок за поднесување на пријавата е 15 дена 
од д е н о т на објавувањето на конкурсот. 

Пријавата се поднесува до Домот за народно 
здравје — Струга. (1156) 

ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ПОГОН ЗА СТУДИИ, ПРОЕКТИРАЊЕ И 

НАДЗОР НА ГРАДБА — СКОПЈЕ 

На основа чл. 37 став 2 од Правилникот за 
отстапување изградба на инвестициони објекти 
(„Службен весник на СРМ" бр. 31/63) 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за оценување подобност на изведувачи за изградба 
труп на пруга и вештачки објекти на делот Зајас 
— Кичево (IV делница), на пругата во изградба 
Гостивар—Охрид, во должина од 13,5 км. 

Се повикуваат заинтересираните градежни 
претпријатија да поднесат доказ за својата спрем-
ност за изведување на горенаведените работи и 
тоа: 

а) доказ за регистрација на претпријатието; 
б) доказ за капацитетите што ќе бидат анга-

жирани за извршување на наведените работи (ин-
женерско-технички кадар, механизација и транев 
портни средства); 

в)"доказ за досега извршени вакви или слични 
објекти (железнички пруги и патишта); 

г) преглед на ангажираноста во текуштата ра-
бота; 

д) податоци за финансовата положба на прет-
пријатието според последната завршна сметка. 

Горните податоци, во затворен коверт, со озна-
ка „Не отворај — понуда за подобност", претпри-
јатијата да ги достават на означената адреса 
најдоцна до 15 септември 1964 година. 

Основни податоци за објектот: 
1) Работите ќе се вршат по одобрената инвести-

ционо-техничка документација обезбедена од стра-
на на инвеститорот; 

2) Вредџост на наведените работи по проек-
тантот претсметка изнесува 985,372.495 динари; 

3) Рок за завршување на работите е 31 де-
кември 1966 година; 

4) Инвестиционо-техничката документација мо-
же да се види во секторот за изградба на пругата 
Гостивар—Охрид, во управата на ЖТП, улица 
„250" — барака, Скопје. 

Поблиски информации можат да се добијат не-
посредно или на телефон 34-021, локал 216. (1155) 

ИСПРАВКА 

Во конкурсот на Педагошката академија — 
Битола, објавен во „Службен весник на СРМ" 
бр. 27 од 20 јули 1964 година, на стр. 475, под 
бр. 1020, е испуштена точка 4, која гласи: 

„4. предвојничка обука — хонорарен — — 1". 
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Советот на Педагошката академија во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за следните работни места 
1. За еден постојанен или хонорарен наставник 

(професор или предавач) по предметите 
српскохрватски јазик и методика на наста-
вата по српскохрватски јазик. 

2. За еден хонорарен наставник (професор или 
предавач) по предметот турски јазик. 

3. За хонорарен наставник (професор или пре-
давач) по предметот турска литература. 

4. За еден лаборант за лабораторијата по стра-
ни јазици и центарот за аудовизуелни сред-
ства. 

За работните места под 1, 2, 3 кандидатите тре-
ба да ги исполнуваат условите од член 173 и 174 
од Законот за високото школство („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 20/61 год.). 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат: 
диплома, биографија, список на објавени трудови, 
извод од службеничкиот лист и согласност од ор-
ганот или установата во која работи за да може 
да конкурира. 

За работното место под т. 4 кандидатот треба 
да има завршено средно техничко училиште, отсек 
слаба струја и 2 години практика. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот 
на Педагошката академија — Скопје до 15. IX. 1964 
година. 

Личниот доход според Правилникот за форми-
рање и расподелба на вкупните приходи, како и 
за расподелба на личниот доход. (1159) 

Советот за просвета при Собранието на општи-
ната Кале — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К у р е 

за пополнување на упразнетото место: 
1) Директор на гимназијата „Орце Николов" 

— Скопје. 
Услови: 

Завршено високо образование, положен стру-
чен испит и 10 години практика во просветна 
струка. 

Молбите со кратка биографија, документи за 
училишна подготовка и работен стаж, како и по-
тврда од организацијата каде работи — дека ќе 
биде ослободен од должноста се доставува до Со-
бранието на општината Кале — Скопје. 

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. 
(1149) 

РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. РАКОВОДИТЕЛ НА ГРУПАТА ЗА СЛЕДЕ-

ЊЕ НА ПАЗАРОТ И ЦЕНИТЕ 

2. РАКОВОДИТЕЛ НА ГРУПАТА КОНТРОЛА 
НА ЦЕНИТЕ 

3. РЕФЕРЕНТ ВО ГРУПАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ 
НА ПАЗАРОТ И ЦЕНИТЕ 

УСЛОВИ: 
— за работното место под 1 — завршен . еко-

номски или земјоделски факултет со подолга прак-
тика и познавање на проблематиката од областа 
на цените; 

— за работното место под 2 — завршен еко-
номски факултет, подолга практика и работа во 
областа на цените; 

— за работното место под 3 — завршен еко-
номски факултет со преку три години работен 
стаж и работа во областа на цените. 

Молбите таксирани со 50 динари таксена мар-
ка, со куса биографија и опис на досегашната 
работа, како и документите по чл. 31 од Законот 
за јавните службеници, се доставуваат во Репуб-
личкиот завод за цени. 

Личен доход според прописите за јавните слу-
жбеници. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работни-
те места. (1152) 

Комисијата за службенички работи при Со-
бранието на општината Делчево, врз основа на 
член 21 од Законот за јавните службеници 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Во Одделението за општа управа и општес-

твени служби: 
а) шеф на Отсекот за општествени служби и 

референт за просвета, култура и физичка култу-
ра, и 

б) референт за школство. 
2. Во Одделението за стопанство и финансии: 
а) шеф на Отсекот за стопанство и земјодел-

ски инспектор; 
б) шеф на Отсекот за станбено-комунални пра-

шања и урбанизам и градежен инспектор; 
в) референт за шумарство и шумарски инспек-

тор и 
г) референт за план и анализи во Отсекот за 

стопанство. 
3. Референт за правна помош. 

У С Л О В И : 
За работното место под точка под а) про-

фесор од прва врста со завршена висока стручна 
спрема и за работното место точка 1, под б) нас-
тавник со завршена виша стручна спрема. 

За работното место точка 2, под а) завршен 
земјоделски факултет; за работното место точка 
2, под б) завршен технички факултет; за работ-
ното место точка 2, под в) завршен шумарски 
факултет и за работното место точка 2, под г) за-
вршен економски факултет. 
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За работното место под точка 3) завршен пра-
вен факултет. 

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки 
и документите по член 31 од Законот за јавните 
службеници се доставуваат до Комисијата за слу-
жбенички работи при Собранието на општината 
Делчево. 

Конкурсот се заклучува 15 дена од денот на 
објавувањето. (1150) 

Конкурсната комисија за примање на служ-
беници и работници при Фабриката за волнени 
ткаенини во изградба — Битола, а врз основа на 
член 37 од Законот за јавните службеници 

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 предилницата 
% Шеф на бојаџилницата 
3. Заменик шеф на цредилницата 
4. Заменик шеф на бојаџилницата 
5. Повеќе мајстори во предилницата 
6. Мајстори во бојаџилницата 
7. Подмај стори во предилницата 
8. Подмајстори во бојаџилницата 
Кандидатите за пополнување на работните 

места треба да ги исполнуваат следните услови: 
Под бр. 1 и 2 висока или виша стручна спре-

ма со најмалку 3 год. работен стаж на соодветно 
работно место или средна стручна спрема со нај-
малку 8 год. работен стаж на соодветно работно 
место. По исклучок за работното место под 2 може 
со висока школа — хемиски смер. 

Под бр. 3 и 4 висока или виша стручна спрема 
со најмалку 1 год. работен стаж во некоја предил-
ница за чешлано предиво, или средна стручна 
спрема со најмалку 4 год. работен стаж во некоја 
предилница за чешлано предиво во СФРЈ. 

Под бр. 5 и 6 висококвалификувани работници 
со завршена мајсторска текстилна школа и нај-
малку 3 год. работен стаж на соодветно работно 
место, средна стручна спрема (текстилни техни-
чари), со најмалку 3 год. работен стаж на соод-
ветно работно место, квалификувани работници со 
завршено текстилно училиште и најмалку 8 го-
дини работен стаж на соодветно работно место. 

Под реден бр. 7 и 8 квалификувани работници 
со завршено текстилно училиште и најмалку 3 
год. работен стаж на соодветно работно место. 

За сите кандидати кои ќе бидат примени, пла-
та според Правилникот за плати на Фабриката за 
волнени ткаенини во изградба — Битола. 

Станови фабриката не обезбедува. 
Конкурсот трае до пополнување на работните 

места. (1151) 

19 август 1964 

На основа член 245 од Законот за јавните 
службеници и одлуките на училишните1 одбори од 
подрачјето на Собранието на општината Драчево, 
за распишување на конкурси за пополнување на 
слободните работни места за наставен и воспитен 
персонал во училиштата и другите воспитни уста-
нови, Советот за просвета, култура и физичка кул-
тура при Собранието на општината Драчево 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на слободните работни места за 
наставен и воспитен персонал во училиштата од 
подрачјето на Собранието на општината Драчево, 
за учебната 1964/65 година 

I— ОСНОВНО ОСУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ 
„НАПРЕДОК" е. Студеничани, со наставен шип-
тарски јазик за работа во основното училиште 
Студеничани: 

1. Наставник или учител за македонски и 
француски јазик — — — — — — 1 

2. Наставник или учител по математика — 1 
3. Наставник или учител по физика* ОТО и 

ликовно воспитување — — — — — — — 1 
4. Наставник или учител по биологија, хе-

мија и музичко воспитување — — — — — 1 
5. Наставник или учител по запознавање на 

природата, физичко и здравствено воспитување 1 
6. Учител за работи со комбинирана пара-

лелка во подрачната паралелка е. Равни Габер 1 

П — ОСНОВНО ОСУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ 
„КИРИЛ И МЕТОДИЈА" — е. ЗЕЛЕНИКОВО 

1. Учител по шиптарски наставен јазик за 
подрачјето — подрачна паралелка село Добрино 1 

2. Учител по шиптарски наставен јазик за 
амбулантата паралелка во селата Тисовица и 
Дејковец — — — — — — — — — 1 

УСЛОВИ: Учителите под точките 1 и 2 треба 
да имаат завршена учителска школа со шиптарски 
наставен јазик. 

Кандидатите треба да поднесат до Училишните 
одбори молби таксирани со 50 дин. таксени марки, 
со сите потребни документи по член 31 од ЗЈС и 
согласност од установата — училиштето во кое 
работи. 

Молби некомплетирани нема да бидат земени 
на разгледување. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (1154) 

СОДРЖИНА 
Стр. 

175. Упатство за образецот и начинот на упо-
треба на здравствената легитимација за 
здравствено осигурените земјоделци — 513 
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бр. 10-а Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 
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