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172. 
На основа член 171 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ВО ОП-
ШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ И ЗА НАЧИНОТ 
НА РАСПОЛАГАЊЕ СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

СРЕДСТВА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКИ 
АВТОМОБИЛИ 

Се прогласува Законот за користење на пат-
нички автомобили во општествена сопственост и 
за начинот на располагање со општествените сред-
ства за користење на патнички автомобили што го 
усвои Собранието на Социјалистичка 'Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 7 јули 1964 година, и на седницата на 
Организационо-политичкиот собор, одржана на 1 
август 1964 година. 

У број 25 
4 август 1964 година 

Скопје _ 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ 
ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ И ЗА НА-
ЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕ СО ОПШТЕСТВЕ-
НИТЕ СРЕДСТВА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧ-

КИ АВТОМОБИЛИ 

Член 1 
Патничките автомобили во општествена соп-

ственост^ што ги користат државни органи или 
работни или други самоуправни организации мо-
жат да се употребуваат само за службени потреби 
на органот односно за вршење на дејноста на ор-
ганизацијата, согласно со прописите за користење 
и располагање со предметите на инвентарот однос-
но со основните средства. 

Патнички автомобили во општествена сопстве-
ност републичките државни органи ќе ги користат 
за службени потреби под условите и на начинот 
што ќе ги пропише Извршниот совет. 

Условите и начинот на користењето на пат-
нички автомобили во општествена сопственост за 
службени потреби на државните органи на оп-
штините и околиите, ги пропишуваат општинските 
одвоело околиските собранија. 

Условите и начинот на употребата на патнички 
автомобили во општествена сопственост за вршење 
на дејностите во работните и други самоуправни 
организации ги определува највисокиот орган на 
управувањето на организацијата. 

Член 2 
Паушален надоместок им се определува на 

следните републички функционери: претседателот 
на Собранието, претседателот на Извршниот совет, 
функционерите на Собранието со постојана функ-
ција кои ги избира Собранието, потпретседателот 
и членовите на Извршниот совет, ^републичките 
секретари, директорот на Републичкиот завод за 
стопанско планирање, {/Секретарот на Извршниот 
совет, претседателот и судиите на Уставниот суд 
на Македонија, претседателот на Врховниот суд 
на Македонија, секретарот на Собранието и Ре-
публичкиот јавен обвинител. 

Паушален надоместок му се определува и на 
»претседателот на Градското собрание на град Скопје. 

Износот на паушалниот надоместок на функци-
онерите од став 1 на овој член го одредува Адми-
нистративната комисија на Републичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, а износот на паушалниот надоместок на 
претседателот на Градското собрание на град Скопје 
го определува Градското собрание. 

Член 3 
Највисокиот орган на управување на Стопан-

ската комора на Социјалистичка Република Македо-
нија, највисокиот орган на деловната заедница чиј 
директор го поставува Извршниот совет и највисо-
киот орган на Републичкиот завод за социјално оси-
гурување во склад со одредбите на овој закон, можат 
да одлучат, паушален надоместок да им се определи 
на претседателот и потпретседателите на Стопан-
ската комора на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на директорот на деловната заедница 
што го назначува Извршниот совет и на директо-
рот на Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање. 

Член 4 
На претседателот на Собранието и претседа-

телот на Извршниот совет им припаѓа и право на 
услуги на шофер за возење патнички автомобил 
во лична сопственост. 

Услуги на шофер за возење на патнички авто-
мобил во лична сопственост можат, на товар на 
претсметката на органот кој им го исплатува лич-
ниот доход, да користат и други функционери на 
кои им е признаено право на паушален надоместок. 
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Кои функционери и во кои случаи можат да 
користат услуги на шофер, во смисла на претход-
ниот став определува Административната комисија 
на Републичкиот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

Член 5 
На функционерите на кои со овој закон им 

е определен паушален надоместок, надоместокот 
постепено се намалува кога личниот доход им се 
зголемува. Одлука за ова донесува органот што го 
определува надоместокот. 

Член 6 
Правото на функционерите да користат пат-

нички автомобили во општествена сопственост спо-
ред досегашните прописи престанува да важи со 
влегувањето во сила на овој закон. 

По исклучок, за да се овозможи постепено пре-
оѓање на користење на патнички автомобили во 
општествена сопственост и располагање со опште-
ствените средства за користење на патнички авто-
мобили според овој закон, Административната ко-
мисија на Републичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија може да 
одлучи на одделни функционери најдоцна до 31 
декември 1964 година да се применуваат прописите 
кои важеле во денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 7 
Административната комисија на Републичкиот 

собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија ќе им определи паушален надоместок 
во соодветен износ на сегашните републички пра-
теници кои до изборот за пратеник имале право 
на паушален надоместок за користење на патнич-
ки автомобили во општествена сопственост, според 
прописите кои важеле до денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Претходниот став не се однесува на репуб-
личките пратеници кои имаат право на паушален 
надоместок според овој закон. 

Член 8 
На функционерите на кои според досегашните 

прописи им е определен паушален надоместок, овој 
надоместок може да им се додели уште за една го-
дина од денот на влегувањето во сила на овој 
закон, иако според неговите одредби немаат право 
на паушален надоместок. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Одлуката за користење пат-
нички автомобили во општествена сопственост 
(„Службен весник на НРМ" бр. 26/62) и прописите 
донесени на основа неа. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

173. 
На основа член 22 точка 6 од Законот за избор 

на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 7 јули 1964 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОК НА 

ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ 

I 
Се утврдува дека на пратеникот Јордан Ѓоков 

Костовски избран во Изборната единица Теарце П 
му престанал мандатот поради смрт. 

П 
Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 54 
8 јули 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р 

174. 
На основа член 154 и 159, став 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на заедничката седница на Стопанскиот и 
Просветно-културниот собор од 25 јуни 1964 година 
донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА МЕРКИТЕ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАУЧНО-ИСПИТУ-

ВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Постигнатите резултати во развојот на Репуб-
ликата, мерките што веќе се преземаат и оние што 
се наговестуваат во натамошниот развој на сто-
панскиот систем, а одат кон измени во глобалната 
распределба на општествените средства во корист 
иа работните организации и кон зголемувањето 
учеството на личните доходи во распределбата на 
националниот доход значат крупна пресвртница 
во стопанската политика. Тие ги упатуваат работ-
ните организации кон максимално активирање на 
сите резерви за унапредување на производството 
и продуктивноста. Со оглед на тоа, што во поин-
тензивната примена на научните достигања во 
производството се кријат големи можности, ускла-
дувањето развојот на научно-испитувачката работа 
со потребите на стопанскиот и општествениот раз-
вој, како во поглед димензионирањето на научно-
испитувачките капацитети, така и во поглед на 
определувањето на нивната програма, преставува 
една од приоритетните задачи во наредниот период. 
Носители на овој процес треба да бидат како самите 
научни установи така и работните организации во 
стопанството и општествените дејности. 
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I 
Постојните форми и степен на поврзаност по-

меѓу работните организации во стопанството и 
општествените дејности, од една и научно-испиту-
вачката дејност, од друга страна, се недостатни за 
реализација на задачите што стојат пред едните 
и другите во наредниот период. Оваа состојба ја 
условуваат низа околности: 

— поради општиот недостиг на кадрови од 
поодделни профили структурата на научно-испи-
тувачките капацитети не е во склад со потребите 
на стопанството и другите дејности; тоа особено 
се однесува на математичко-техничките и оние 
подрачја од општествените науки, што ги проучу-
ваат современите општествени движења; 

— иако, во резултат на работата на Универзи-
тетот, бројот на кадровите со високо образование 
во нашата Република мошне динамично расте, 
нивната структура не задоволува: темпото на фор-
мирање кадрови за работа во стопанството заоста-
нува зад потребите. Тој недостиг доведува до пре-
окупираност на постојните кадрови со организира-
њето' и водењето на тековниот производен процес 
врз база на постојната техника и технологија; за-
поставени се контролните, развој но-технолошките 
и студиските служби, кои што, откривајќи ги 
проблемите што треба да бидат предмет на научни 
испитувања и пренесувајќи ги научните резултати 
во производството', ја претставуваат неопходната 
врска помеѓу науката и праксата; 

— кадровите на Универзитетот, кои по својот 
број и квалитети претставуваат најголем научен 
потенцијал, недостатно се вклучени во организи-
рана научно-испитувачка работа; таа околност 
неповолно се одразува врз општата состојба на 
научно-испитувачката дејност и ги забавува про-
цесите на осовременување на наставата, на осло-
бодување од исклучива зависност од буџетот и на 
примена принципите на распределба според тру-
дот. Сето тоа го намалува влијанието на Универ-
зитетот врз целокупниот стопански и општествен 
живот на Републиката. 

— сеуште не е изграден систем на подбор и 
и изградување на научен подмладок, кој што би 
обезбедил творечките иднивиди рано да се откри-
ваат и да им се обезбеди морална и материјална 
подршка во нивниот развој и афирмација. 

— новиот систем на финансирање дејности на 
научните установи покажа низа предности пред 
поранешниот буџетскиот: зголемена е заинтереси-
раноста на соработниците во научните установи за 
успехот на установата во целина; со материјалните 
средства порационално се стопанисува итн. Меѓутоа, 
недоволната развиеност на односите помеѓу ра-
ботните организации, пред се — стопанските, и 
научните установи го попречи неговото доследно 
применување и афирмирањето на новиот систем 
на финансирање на научната работа. Наместо да 
се претворат во инструмент на политиката, сред-
ствата на фондовите за научна работа на Репуб-
ликата и Федерацијата останаа, што се однесува 
до поголемиот дел о# установите во нашата Ре-

публика, се уште доминантни извори за финанси-
рање на научноиспитувачката дејност. Поради 
нивната ограниченост тие не можеа да ја обезбедат 
ни простата, а уште помалку проширената репро-
дукција на научноиспитувачките капацитети. 

Тоа го забави процесот на самостојувањето на 
научните установи, развојот на општественото са-
моуправување и системот на распределба на дохо-
дот во оваа област. 

П 
Поволната општа положба во која што ја поста-

вуваат научноиспитувачката дејност објективните 
развојни процеси, а особено насоките во ната-
мошниот развој на стопанскиот систем ќе даде 
оптимални резултати, ако сите одговорни фактори 
се заложат за отстранување на пречките што би 
можеле да го забрзаат развојот. 

Поради тоа, нужно е: 
— -стопанските организации и нивните асоци-

јации, работните организации во општествените 
служби и другите општествено-политички фактори, 
поактивно да се ангажираат својата дејност да ја 
засновуваат врз научни испитувања и со тоа да 
влијаат врз програмската ориентација, финанси-
рањето и развојот на научните установи; за таа 
цел, нужно е особено во стопанските организации 
да се посвети поголемо внимание на контролните, 
развојно-технолошките и студиските служби; 

— работните колективи и органите на управу-
вање во факултетите, Универзитетите и научните 
установи, заедно со одговорните стопански и други 
фактори и надлежните органи да ги разгледаат 
можностите за поцелисходна организација на науч-
ноиспитувачката дејност со цел поефикасно да се 
искористат кадровските и материјалните можности; 
нужно е да се преиспита и програмската ориента-
ција на установите со цел нивната работа да се 
насочи кон оние испитувања, чии резултати нај-
брзо и најуспешно ќе придонесат за развојот на 
Републиката; 

— напоредно со мерките за усовршување на 
постојните кадрови, кужно' е во образовните уста-
нови од сите видови и степени да му се посвети 
поголемо внимание на одбирањето, помагањето и 
симулирањето на надарените ученици и студенти, 
кои покажуваат склоност и интерес за наука, да 
им овозможуваат да се здобијат со дополнителни 
знаења надвор од редовната наставна програма, да 
овозможат да се реализира начелно допуштената 
можност таквите ученици и студенти во покус срок 
да го завршат редовното школување; поистакна-
тите студенти уште во текот на студиите треба да 
се воведуваат во методологијата на научно-испи-
тувачката работа. 

— самите научни установи и надлежни органи 
треба да вложуваат трајни напори за натамошно 
усовршување системот на финансирање на науч-
но-испитувачката работа, постојано унапредување 
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на материјално-техничката база, самоуправно^ и 
доследна примена на принципите на распределба 
според трудот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

видое Смилевски, е. р. 

Обласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-12646/2 од 17 
јули 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Апостоловски Владимир, роден 
на ден 6 декември 1912 година во град Кичево, 
Охридска околија, од татко Јован и мајка Сте-
фанка, така што во иднина фамилијарно^ име ќе 
му гласи Полежина. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (329) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11295/1 од 13 
јули 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Николаус Пантелис, роден на ден 25 фе-
вруари 1928 година во село Кономлати, околија 
Костурска, Грција, од татко Атанас и мајка Олга, 
така што во иднина личното име ќе му гласи 
Колевски Панта. 

Оваа дромена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (330) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11846/1 од 13 
јули 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијавното име на Зафиров Никола, роден на ден 
22 мај 1937 година во село Приот, Штипска око-
лија, од татко Славко им ајка Мира., така што во 
иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Цаневски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (331) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11844/1 од 13 
јули 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Тагасоска Параскева, родена на ден 26 
јули 1956 година во град Скопје, од татко Никола 
и мајка Зорка, така што во иднина роденото име 
ќе и гласи Кети. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (332) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11847/1 од 13 
јули 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Настова Марија, родена на ден 

26 ноември 1942 година во село Драчево, Скопска 
околија, од татко Голаб и мајка Љубица, така што 
во иднина фамилијарното име ќе и гласи Најдов-
ска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (333) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-12645/1 од 17 
јули 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Муфти јова Благородна, родена 
на ден 17 март 1927 година во град Штип, од татко 
Васил и мајка Славка, така што во иднина фа-
милии арното име ќе и гласи Ристова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (328) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11317 од 2 јули 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Абдулахи Шериф, роден на ден 13 јули 1946 
година во Тетово, од татко Демирали и мајка Ур-
фет, така што во иднина роденото' име ќе му гласи 
Шереф. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (334) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11830/1 од 13 
јули 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Трајчевски Спасе, роден на 13 
април 1910 година во село Дихово, така што во 
иднина фамилиј арното име ќе му гласи Јанку-
ЛОВСКИ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето, 
во „Службен весник на СРМ". (337) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20^11003/1 од 15 
јуни 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарно^ име на Јовановски Методија, роден на 
ден 30 јуни 1935 година во село Дихово, Битолска 
околија, од татко Јован и мајка Менка, така што 
во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Соти-
ровски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (338) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-9162 од 15. V. 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Ристов Трајчо, роден на ден 21 април 1941 
година во село Лесковица, Штипска околија, од 
татко Андон и мајка Дона, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Ѓоре. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (339) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Трајанка Грбеска, родена Методиева' Велеска 
ед Прилеп, улица „Кузман Јосифовски" бр. 197, 
поднесе до овој суд тужба за развод на бракот 

Брод 59 
26 јуни 1964 година 

Скопје 
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против Грбески Горѓи од село Гавато, Битолско, а 
сега во неизвесност и со непознато местожител-
ство. Бидејќи тужениот е во неизвесност, се пока-
нува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави 
или да одреди свој застапник. Во противен случај 
ќе му се одреди застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, ТИ. бр. 344/64. 
(335) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

При овој суд се води постапка за огласување 
за неважни чековите број 061560 на сума од 20.000 
динари и број 061561 на сума од, 20.000 динари, 
издадени од Комуналната банка во Дебар на ден 
18. IV. 1964 година, а на име Дема Аџи Феми од 
Дебар. 

Се поканува секој оној што ги нашол чеко-
вите или знае за истите да јави на судот во рок 
од 60 дена од денот на објавувањето на огласот 
во „Службен весник на СРМ". Во противен случај 
чековите ќе се огласат за неважни. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Дебар, Р, бр. 349/64. 
(336) 

РЕГИСТРАЦИИ ИД СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на прзтприј ати јата и дуќаните 
рег. бр. 171, страна 455, е запишано под фирма: 
Угостителско претпријатие „Македонија" од Гос-
тивар — Бифе „Железничар" во Гостивар, ул. 
„Димитар Влахов" бр. 2. Предмет на работењето 
на бифето е: точење на сите врсти алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, врши услуги на исхрана со 
едноставни јадења, претежно ладни и прехранбена 
индустриска стока. 

Бифето е основано согласно со одобрението од 
Народниот одбор на општината Гостивар бр. 1238 
од 30. Ш. 1960 година. 

Раководител на бифето е Круме Грашиновски. 
Бифето ќе го претставува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 249/63. (453) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 5. IV. 1963 го-
дина, страна 100, ред. бр. 1, е запишана под назив: 
Земјоделска задруга „Методи Митевски — Брицо", 
со седиште во село Гајранци, Штипско. Предмет 
на работењето на задругата е: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски произво-
дители преку создавање на разни видови коопе-
рации; 

3. вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орадија, како и 
вршење на разни други услуги што се во врска 
СО земјоделското производство; 

4. договарање за вишоците од земјоделското 
производство од своето подрачје, преземање и пла-
ман на истите; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигнување на кадри нужни за 

обавување на стопанската активност на задругата; 
9. сточарство и преработка на сточарски про-

изводи; 
10. трговија на мало; 
11. услужна занаетчиска дејност. 
Задругата е основана со спојување на Земјо-

делската задруга „11 октомври" од е. Трооло, Штип-
ско, и Земјоделската задруга „Благој Коцев" од село 
Гајранци. 

Управник на задругата, е Стојановски Гошов 
Блажо, кој ќе ја претставува и потпишува задру-
гата. 

Престанокот на споените задруги и основањето 
на новата задруга е запишано во регистарот на 
основа решението на Народниот одбор на општи-
ната Пробиштип број 01-503/1 од 18. П. 1963 година 
и одлуката на Задружниот совет на Земјоделската 
задруга „11 октомври" од е. Трооло и Земјоделската 
задруга „Благој Коцев" од е. Гајранци, бр. 05-73 
од 14. П. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Фи 
бр. 47/62. (728) 

Окружниот стопански' суд во Штип објав\>ва 
дека во регистарот на задругите на 29. ХП. 1962 
година, страна 96, ред, бр. 19, е запишана под 
фирма: Продавница број 10, со седиште во Проби-
штип на Земјоделската задруга „Бошко Петров" 
од Злетово. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на животни прехрани и пред-
мети за куќни потреби. 

Раководител на продавницата е Стојчо Сера-
фимов. Тој не е овластен да ја потпишува про-
давницата, а истата ќе ја потпишува управникот 
на задругата Славко Димитров. 

Уписот е извршен во регистарот на основа 
решението на Отсекот за стопанство на Народниот 
одбор на општината Пробиштип број 05-42/26 од 
22. XI. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Фи 
бр. 237/62. (729) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 21. П. 1963 година, страна 186, рег. бр. 15, е за-
пишана под фирма: Продавница број 18 во 3ле-
тово, ул. „Никола Карев" бр. 102 на Трговското 
претпријатие со мешовити стоки „Црни врв" од 
Пробиштип (Рудничка колонија). Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на текстил, 
куса и плетена стока и конфекција, јажарска сто-
ка, каделни и јутени производи, чевли и пред-
мети за куќни потреби. 
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Раководител на продавницата е Тоде Василев, 
кој не е овластен да ја потпишува, а ќе ја пот-
пишува директорот на претпријатието Александар 
Михајлов. 

Основањето на продавницата е запишано во 
регистарот на основа решението на Отсекот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Про-
биштип бр. 05-2567/1 од 24. XI. 1962 година и од-
луката на Работничкиот совет на претпријатието 
бр. 68 од 16. П. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 21/63. (730) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. ХП. 1962 годиш на страна 210, ред бр. 14 е за-
пишано следното: Досегашниот потписник на Ра-
ботната заедница на производители на текстил 
».Македонка" од Штип Васил Јорданов Ефтимов, 
финансиски директор, е разрешен од должност. На 
негово место е назначен за потписник Бранко До-
брев Синев, шеф на сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи, бр. 
246/62. ^ (201) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 94, страна 241 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Титов Велес број 12744/62 од 19. П. 1963 
година дејноста на Претпријатието за поправка на 
коли и локомотиви — Титов Велес во иднина се 
цроширува и со: вршење услуги и тоа од дејнос-
тите: браварска, ковачка, фарбарска, електричар-
ска (полнење на акумулатори), лимарска и стру-
гарска. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 127/63. (270) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 24, 
страна 93 е запишано следното: Костенцов Бојко, 
досегагпен управник на Земјоделската задруга „Ба-
шинец" од село Радишане, Скопска околија, е раз-
решен од должност управник и како таков му пре-
станува правото за потпишување а во иднина 
задругата ќе ја потпишува на должност касиер. 

За управник на задругата е назначен Младе-
новски Бојко, кој нема да биде потписник. 

Со решението на задругата број 122 од 9. IV. 1962 
година е разрешен од, должност управникот на за-
другата Младеновски Борко, а со решението на 
Народниот одбор на општината Кале — Скопје број 
36 од 29. V. 1962 година е назначен! за управник на 
задругата Петар Серафимовски. Тој задругата ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува, сметано 
од 29. Ш. 1963 година. На Костенцов Бојко, касиер, 
му престанува правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 204/63. (376) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 686, страна 1057, кнјига П е запишано 
следното: Претпријатието за поправка на коли и 
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локомотиви — Скопје, согласно со решението на 
Народниот одбор на општината И далија — Скопје 
број 04-15827/1 од 12. XI. 1962 година досегашниот 
цредмет на работа: „Инвестиционо одржување на 
парни локомотиви од нормален колосек и колосек 
од 0,60 м,, инвестиционо одржување на шинобусу 
текушта одржување на парни локомотиви од нор-
мален колосек, текушто одржување на дизел влеч-
ки средства (шинобуси и дизел локомотиви), те-
кушта одржување на патнички и товарни коли за 
откачување и без откачување, и како споредна деј-
ност ремонт на индустриски парни котлови и 
инсталации, ремонт на парни и моторни валци, 
проектирање, изведување и монтажа на парни по-
стројки и за индустриски и комунални цели, услу-
ги, браварски стругови, ковачки, заварувач™ и 
ливачки" во прошири и со: Универзален комбањ 
со диригиран летеќи работен орган, хидрокало-
рифер, пнеуматски прибор и алат за обавување за 
завршни градежни работи, електрична фрез — 
машина за градежни работи, косачка за трева, 
парен котел за топловодне греење и комбинирана 
работна маса за металски и столарски работи. 

Досегашниот в.д. директор на претпријатието 
Благој Михов со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје број 01-16730/1 од 
26. IX. 1961 година е назначен за директор и како 
таков во иднина ќе го потпишува претприј анкето 
со старите регистрирани потписници и тоа: Илија 
Черепналковски, шеф на сметководството, ѓорѓе-
виќ Станиша и Антонијевиќ Панта, сметано од 
1. Ш. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 115/63, (309) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег бр. 196, страна 577 е запишано следното: 
Петровски Милана Душан, досегашен потписник на * 
Занаетчиската задруга „Минор" од Куманово, е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За 1в. д. управник на задругата е назначен Дим-
че Миланов Пановски. Тој задругата ќе ја потпи-
шува, задолжува м раздолжува со новоназначениот 
потписник Шаин Сали и стариот регистриран пот-
писник Буковиќ Блажев Гаврил, управник, сметано 
од 30. Ш. 1963 година, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 207/63. (369) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во' регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 101, страна 285 е запишано следното: 
Се бришат од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните погонските единици на Претпријатието ПТТ 
сообраќај во Скопје и тоа: Поштенска телеграфска 
телефонска аутогаража — Скопје, ул. „Орце Ни-
колов" бр. 153 и Работилницата во Скопје на улица 
,,Маршал Тито" бр. 100, бидејќи со решението на 
Народниот одбор на општината Ида ди ја — Скопје 
се спојуваат во нов погон под назив: Сервис за ПТТ 
услуги во Скопје, ул. „Орце Николов" број 158, 
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Предмет на работењето на сервисот е: обезбеду-
вање редовен: превоз на поштенски пратки и оста-
натите потреби на претпријатието во превозот (пат-
ници, материјали и други работи); одржува моторни 
возила, велосипеди, мопеди и ел.; монтажа, рекон-
струкција и инвестиционо одржување на моторни 
возила, мотори, мопеди, велосипеди и ел.; врши 
услуги и работи од својата дејност за сметка на 
други органи, установи, организации и граѓански 
лица; врши тапатерски, бојаџиски, дреарски работи 
на моторни возила; врши превоз на патници во јав-
ниот друмски сообраќај со превозни средства со кои 
се превезуваат поштенски пратки; одржување на 
поштенско-телеграфско-телефонски построј ќи; по-
ставување, реконструкција и инвестиционо одржу-
вање на ППТ постројќи; изградба и монтажа на 
ПТТ постројќи; вршење услуги и работи од својата 
дејност за сметка на други органи, у с т а н о в и и орга-
низаци; изработка на разни видови На работи од 
столарски карактер, изработка, одржување и по-
правка на разни прецизно механички и алатни-
чарски стро гем, браварски, дреарски ПТТ реквизити 
и бојаџиски работи. 

ПОГОНОТ е основан од Работничкиот совет на 
Претпријатието ПТТ сообраќај — Скопје, а согласно 
со решението на Народниот одбор на општината 
Идадија — Скопје број 5858 од 1. IV. 1963 година со 
фузија на погоните Аутотаража и Работилницата 
во Скопје. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат Величевски Аспарух, технички рако-
водител, Календаров Љубомир, шеф на сметковод-
ството, и Ацевски Душко1, управник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 203/63. (407) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 234, страна 617 е запишано следното: 
Согласно со решението! на Народниот одбор на 
општината Ид ади ја — Скопје бр 02/4 — 2706/1 од 
28. П. 1963 година дејноста на Претпријатието за 
промет и извоз на лековити билки и афион „Билка" 
— Скопје за внатрешен промет се проширува и со: 
откуп на овошје, и зеленчук, како и ореви, лешни-
ци, бадеми, кикирики, сино афионово* семе, сусам, 
наут, преработки на истите и продажба во сува сос-
тојба. | 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 192/63. (408) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 94, страна 241 е запишано следното: 
Вилар овски Славко, досегашен в[д. директор на 
Претпријатието за поправка на коли и локомотиви 
— Титов Велес, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Титов 
Велес број 2966/1 од 20. III. 1963 година Стојче 
Стојанов. Тој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува со старите регистрирани 

потписници: Јордан А. Смилев, шеф на сметко-
водството, Органџиев Јордан, шеф на техничкото 
одделение, и Казаков Ј. Славко, планер, сметано од 
20. Ш. 1963 година. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 199/63. (410) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 33, 
страна 217 е запишано следното: Александар Рис-
тов Николов, досегашен шеф на сметководството на 
Земјоделската задруга „Слога" од Гевгелија, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. За шеф на сметководството на за-
другата е назначен Мирчевска Т. Ристо. Тој за-
другата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
со старите регистрирани потписници: Митко Геор-
гиев, управник, и Андон Лазаров Брзилов, комер-
цијалне^. сметано од 12. IV. 1963 година, во грани-
ците на овластувањето. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 237/63. (435) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 171, страна 455 е запишано следното: 
Бифето во Гостивар на ул. „Панче Поповски" број 
2, на Угостителското претпријатие „Македонија" од 
Гостивар, согласно со решението на Народниот одбор 
на општината Гостивар број 3421 од 15. IX. 1962 го-
дина, го преместува седиштето од Гостивар во село 
Долна Бањица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 246/63. (442) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. ХП. 1962 година под рег. бр. 202/55, книга I е за-
пишано следното: Претпријатието „Авторемонт" — 
Битола, престана со својата работа поради припо-
јувањето кон „Ауто-Македонија" увоз-извоз — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 452/62. ч (604) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
псд рег. бр. 745, страна 243, книга 111 е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Кисела Вода — Скопје број 
04-1461/2/62 од 12. IV. 1963 година дејноста на про-
давницата во Скопје број 28, улица „Кочо Рацин" 
бр. 71, на Претпријатието за продажба, увоз и извоз 
на дрво и дрвни производи „Југодрво" — Белград 
во иднина се проширува и со обавување трговска 
дејност на мало од следните трговски струки: 

— текстил, кратка и плетена стока и конфек-
ција (само артикли, ќебиња, килими, ваљан филц, 
завеси, душеци, јоргани, навлаки, текстилни пре-
дива од сите врсти, морска трева, конфекција и 
моторска стока од пластични маси само чаршави за 
маси и завеси, хемиски обработени ткаенини, лино-
леум и гумени теписи); 1 
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— јажарска стока, каделни и јутени производи 
(само артикли гуртни и позамантерија за декора-
ција, морска трева за тапетарски потреби, помра-
чи, пространи, сагови за ходници од кадела, кокос, 
рогоза, слама ш синтетичка маса); 

— производи од гума, каучук и пластична маса 
(само артикли производи од пластична маса, сунге-
раста гума и поливинилски производи за пресвле-
кување на намештај, линолеум); 

— канцелариски материјал, хартија, прибор за 
пишување и школски прибор (само артикли, картон 
ЈТ лепенка од сите врсти, формат и квалитет); 

—• железарска и метална стока, велосипеди, ма-
шини за шиење и прибор (само артикли влечени 
производи, челична жица, жица од обоени метали 
како и жица пресвлечена по галвански пат, или на 
друг начин заштитета против оксид ани јата од сите 
профили и квалитет производи од жица само опру-
ги за намештај, метална галантерија само за по-
требите на дрвната индустрија и занаетчиството за 
намештај и дрвна галантерија за ситни потреби); 

— електротехгаички материјал (само артикли 
материјал за електрично осветление, само сијалици 
и лустери, електрични справи за домаќинство, ре-
шоа, шпорети, универзални апарати за готвење и 
печење, ќумбиња, пегли, правосмукалки, справи за 
перење и сушење на алишта, приклучни гајтани, 
разладни и топлотни уреди, само фрижидери); 

— техничка стока за снабдување на производ-
ните претпријатија и занаетчиството (само артикли 
што се потребни за дрвната индустрија и шумар-
ството). 

Досегашниот раководител на продавницата Сли-
јепчевиќ Остоја е разрешен од должност и за рако-
водител е назначен Андоновски Здравко. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 272/63. (505) 

Окружниот стопански суд во* Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. ХП1.1962 година под рег. бр. 8/58, книга I е за-
пишано следното: Земјоделската задруга „Светлост" 
од село Суводол, Битолска околија, поради припо-
јувањето кон Земјоделската задруга „Златен клас" 
од село Новаци, Битолско, престана со својата ра-
бота. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
450/62. (605) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во1 регистарот на стопанските организации на 
10. IV. 1963 година под рег. бр. 20/55, книга П е 
запишано следното: Земјоделската задруга „Нова 
Македонија" од село Дебреште, Битолска околија, 
поради припојувањето кон Земјоделското претпри-
јатие „Прогрес од село Долнени, Битолска око-
лија, престана со својата работа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
139/63. I (606) 

Окружниот стопански суд во Битола објаве уа 
дека во' регистарот на стопанските организации на 
31. I. 1963 година под рег. бр. 204/55, книга I е за-
пишано следното*. Претпријатието „Југотранс" од 
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Битола, поради припојувањето кон Претпријатието 
„Транскоп" од Скопје, престана со својата работа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
20/63. 1 (608) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5. П, 1963 година под рег. бр. 8/61, книга П е за-
пишано следното: Продавницата број 2 во Битола 
на Шзшско-индустриекиот комбинат од Кичево 
престана со својата работа и се брише од региста-
рот на стопанските организации. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
29/63. (609) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. П. 1963 година псд рег. бр. 169/55, книга I е 
запишано следното: Продавницата „Вартекс" во 
Битола, ул. „М. Тито"'бр. 43, на Вараждинската ин-
дустрија „Вартекс" од Вараждин престана со сво-
јата работа и се брише од регистарот на стопан-
ските организации. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 72/63. ' (610) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. П. 1963 година под рег. бр. 99/55, книга П е за-
пишано следното: Престана со работа продавницата 
на Претпријатието „Манчу Матак" од Крушево, по-
ради издвојувањето од горното претпријатие и 
осамосталување во ново претпријатие „Илинденка" 
Крушево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 56/63. (612) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во. регистарот на стопанските организации на 
14. I. 1963 година под рег. бр. 24/61, книга I е за-
пишано следното: Престана со својата работа Про-
давницата во Крушево на „Народна задруга" од 
Скопје и се брише од регистарот на стопанските 
организации,. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 
1/63. (613> 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28.1.1963 година под рег. бр. 2/57, книга V е запи-
шана следното: Престана со работа Погонот во 
Кичево на Рудниците и железарницата — Скопје. 

Од, Окружниот стопански: суд во Битола, Фи 
бр. 24/63. (614) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5. П. 1963 година под рег. бр. 8/61, книга П е запи-
шано следното: престана со својата работа Продав-
ницата број 3 во Прилеп на Шумско-индустрискиот 
комбинат од Кичево, поради припојувањето кон 
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Шумското производно претпријатие „Санд анс км" од 
Македонски Брод, Охридска околија. 

Од Окружниот стопански: суд во Битола, Фи 
бр. 30/63. (615) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. IV. 1963 година под рег. бр. 13/61, книга П е за-
питано следното: Престана со својата работа Про-
давницата во Охрид на Комбинатот за гуми и чевли 
„Вулкан" од Ниш. 1 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 160/63. (616) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. III. 1963 година под рег. бр. 174/55, книга I е за-
питано следното: Нацковски Методија, досегашен 
директор и потписник на Металопреработувачката 
индустрија „Металец" од Битола, е разрешен од 
должност. Се овластуваат лицата Никола ПЗаки-
гора, сегашен в. д. директор, и Сиљаноски Цветан, 
шеф на сметководството, да го потпишуваат прет-
пријатието. . 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 84/63. (651) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5. IV. 1963 година под рег. бо. 192/55, книга I е за-
питано следното: Благој Бошковски, досегашен 
директор и потписник, како и Ташко Пауновски, 
досегашен шеф на сметководството и потписник 
на Претпријатието за транспорт од Битола, се раз-
решени од должност. Се овластуваат лицата Ѓор-
ѓиевски Гога, сегашен директор, и Пане Велков, 
сегашен шеф на сметководството, да го потпи-
шуваат претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 131/63. (652) 

5. IV. 1963 година под рег. бр. 192/55, книга I е за-
питано следното: Димитровски Христов Владимир 
досегашен потписник на Работничката менза на 
Претпријатието за транспорт од Битола е разре-
шен од должност. Се овластува лицето Велков 
Александар Пане, шеф на сметководството, да ја 
потпишува работничката менза на горното прет-
пријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр; 132/63. (653) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. IV. 1963 година под рег. бр. 36/55, книга Ш е 
запишано следното: Престана со својата работа 
Земјоделската задруга „Напредок" од село Лак-
тиње, Охридска околија, поради припојувањето 
кон Земјоделската задруга „Мирче Кала јџиеви" од 
село Врбјани. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 143/61. (617) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6.. IV. 1963 година под рег. бр. 52/55, книга I е за-
пишано следното: Станоевски Павле, досегашен 
потписник на Трговското претпријатие „Бигла" од 
Д. Хисар, Битолска околија, е разрешен од долж-
ност. Се овластува лицето Попоски Трајко, сега-
шен в. д. директор, да го потпишува претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 129/63. (654) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. П. 1963 година под рег. бр. 59/55, книга Ш е 
запишано следното: Престана со својата работа Ра-
ботничката менза од Охрид на Индустријата „Брат-
ство" од Охрид и се брише од регистарот на стопан-
ските организации. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 54/63. (618) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28.1.1963 година под рег. бр. 7/56, книга II е за-
пишано следното: Шабан Џемали, досегашен ди-
ректор и потписник на Индустријата за теписи 
„Новост" од Дебар, е разрешен од должност. Се 
овластува лицето Павле Андоновски, тех. дирек-
тор, да го потпишува, претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 23/63. (655) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. III. 1963 година под рег. бр. 121/55, книга П! е 
запишано следното: Владо Стојановски, досегашен 
директор и потписник на Транспортно^ претпри-
јатие „Црни врв" од Крушево, е разрешен од 
должност. Се овластува лицето Фитески Михајло, 
сегашен директор на претпријатието, да го потпи-
шува истото. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 88/63. (657) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10.1.1963 година под рег. бр. 44/55, книга V е за-
пишано следното: Јовановски Трајан, досегашен 
потписник На Земјоделската задруга „Напредок", 
со седиште во село Самоков, е разрешен од долж-
ност. Се овластува Попоски Миливој да ја потпи-
шува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 4/63. (658) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 

Окружниот стопански суд ово Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5. П. 1963 година под рег. бр. 8/61, книга II е запи-
шано следното: Коруновски Иван, досегашен ра-
ководител и потписник на Службата за работнич-
ко снабдување со седиште во Кичево на Шумско-
индустрискиот комбинат од Кичево, е разрешен 
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од должност. Се овластуваат лицата Милан Ди-
митриевски, сегашен раководител, и Коле Дојчи-
новски, шеф на сметководството, да ја потпишу-
ваат Службата за работничко снабдување од Ки-
чево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 31/63. (659) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. XII. 1962 година под рег. бр. 7/55, книга Ш е за-
пишано следното: Милошевски Љубомир, досега-
шен управник и потписник на Земјоделската за-
друга „Гоце Делчев" од село Драслајца, Охридска 
околија, е разрешен од должност. Се овластува 
лицето Никола Клечкароски, сегашен управник 
на задругата, да ја потпишува истата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 434/62. <б6°) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16.11.1963 година под рег. бр. 109/55-Ш, е запи-
шано следното: Радически Крсте, досегашен пот-
писник на Претпријатието „Механика" од Охрид, 
е разрешен од должност. Се овластува лицето 
Лушкоски Јонче да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 60/63. <662) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. XII. 1962 година под рег. бр. 114/55, книга Ш е 
запишано следното: Никола Луканоски, досегашен 

.директор и потписник на Задружното претприја-
тие за емиш и зарзават на мало „Витамин" од 
Охрид:, е разрешен од должност. Се овластува 
лицето Томе Латкоски, сегашен в. д. директор, да 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 449/62. (663) 

Окружниот стопански суд во Битола. објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. Ш. 1963 година под рег. бр. 30/56, книга Ш е за-
пишано следното: Јоне Кузман, досегашен в. д. 
директор на Гранд хотел „Палас" од Охрид и пот-
писник, е разрешен од должност. Се овластува 
лицето Пинговски Голаб, сегашен директор на 
хотелот, дд го потпишува истиот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 71/63. (664) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. II. 1963 година под рег. бр. 12/56, книга И е за-
пишано следното: Дано Т. Станоевски, досегашен 
директор, и Драган Темелкоски, работник и двај-
цата досегашни потписници на Претпријатието за 
прикажување на филмови од Прилеп, се разре-
шени од должност. Се овластуваат лицата Кара-
џоски Драган, сегашен директор, Спироски М. Ко-
ста, секретар и Димески Д. Димитар, помошник 
книговодител, да го потпишуваат претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 73/63. (667) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
деќа во регистарот на стопанските организации на 
16. II. 1963 година под рег. бр. 92, книга II е за-
пишано следното: Наумовски Иван, досегашен ра-
ководител и потписник на Продавницата „Вартекс" 
од Прилеп, е разрешен од должност. Се овластува 
лицето Настоски Тодор, сегашен раководител' на 
горната продавница, да ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 33/63. (668) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. XII. 1963 година под рег. бр. 109/55, книга II е 
запишано следното: инж. Коруновски Љупчо, до-
сегашен директор и потписник на Фабриката за 
електроизолации „11 октомври" од Прилеп, е раз-
решен од должност. Се овластува лицето Ѓорѓиов-
ски Димче, сегашен в. д. директор, да ја потпи-
шува фабриката. 

Од Окружниот стоџански суд во Битола, Фи 
бр. 451/62, 

Окружниот1 стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5. Ш. 1963 година под рег. бр. 30/55, книга IV е за-
пишано следното: Ане Спиров Кочоски, досегашен 
директор и потписник на Прехранбениот комбинат 
„Престанка" од Ресен, е разрешен од должност. Се 
овластува лицето Драган Танески, сегашен дирек-
тор, да го потпишува комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 77/63. (670) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. II. 1963 година под рег. бр. 115/55, книга П е 
запишано следното: Бошкоски Благоја, досегашен 
раководител на Берберо-фризерската задруга „Ан-
дон Славејко" од Прилеп, е разрешен од должност 
и му престанува правото да ја потпишува задру-
гата. Се овластува Методија Атанасоски, сегашен 
раководител, да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 27/63. (665) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13. Ш. 1963 година под рег. бр. 5/62-П, е запишано 
следното.' Крстевски Александар, досегашен в. д. 
директор и потписник на Летовалиштето на Прес-
панско Езеро „Отешево", со седиште во Отешево, 
е разрешен од должност. Се овластува лицето Јово 
Табакоски, сегашен в. д. директор и потписник, да 
го потпишува претпријатието „Отешево" од Оте-
шево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 65/63. (671) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25. Ш. 1963 година под рег. бр. 2/58, книга Ш е за-
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пишано следното: Шутиноски Душан, шеф на смет-
ководството и досегашен потписник на Фабриката 
за волнен, памучен и свилен трикотаж „Стружан-
ка" од Струга, е разрешен од должност. Се овла-
стува лицето Таневски Златев Киро, финансиски 
директор на фабриката, да ја потпишува истата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 61/63. (672) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. Ш. 1963 година под ред, бр. 3, страна 71 е за-
пишано следното: Марко Марковски, досегашен 
директор на Претпријатието за јавен аутотранс-
порт и шпедиција од Берово', е разрешен од долж-
ност. За в. д. директор на претпријатието е на-
значен Биковски Драги, кој е овластен да го пот-
пишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 44/63. (725) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. П. 1963 година под рег. бр. 4, страна 150 е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Творница 
одела „Напријед" — Загреб, Продавница во Коча-
ни, ул. „Димитар Влахов" бр. 16, која за натака 
ќе гласи: „Напријед" конфекција — Загреб, Про-
давница во Кочани, ул. „Димитар Влахов" бр. 16. 

Уписот е извршен во регистарот на основа ре-
шението на Одделението за стопанство и труд на 
Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-
1157/1 од 7. П. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 24/63. (735) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. IV. 1963 година под ред. бр. 2, страна 197 е за-
пишано следното: Трговското претпријатие на го-
лемо „Нова трговија" од Кочани е правен наслед-
ник на сите права и обврски од бившиот Деловен 
сојуз за механизација и полед елив „Руен" — Ко-
чани, во кои права и обврски влезе преку Тргов-
ското претпријатие „Осогово" — Кочани, кое се 
припои кон пријавителот. 

Уписот е извршен во регистарот на основа ре-
шението односно потврдата на Одделението за сто-
панство и труд на Народниот одбор1 на општината 
Кочани број 03-2146/1 од 3. IV. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 50/63. (736) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 426, страна 1156 е запишано следното: 
Тасе Бојаџиевски, досегашен директор на Столар-
ската занаетчиска набавно-продајна задруга „Ма-
кедонија" — Скопје, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За директор на задругата е назначен со реше-
нието на Народниот одбор на општината Кале — 
Скопје број 130 од 20. V. 1963 година Наумовски 
Трајче. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува 

и раздолжува со старите регистрирани потписници 
и тоа: Стојан Георгиевски, претседател на управ-
ниот одбор, Благоја Костовски, член на управ-
ниот одбор, и Александар Гелев, шеф на сметко-
водството, сметано од 10. VI. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 388/63. (801) 

Окружниот стопански суд (во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 614, страна 531, книга П е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Трговското претпријатие- на 
мало за промет со галантерија, метражна стока, 
текстил и конфекција „Модни магазин", Скопје, 
бидејќи со решението на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје број 5315 од 13. IV. 1963 
година е припоено кон Трговското претпријатие 
„Трготекстил", Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 366/63. (802) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 103, страна 291 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје број 5315 од 13. IV. 
1963 година кон Трговското претпријатие „Трго-
текстил" од Скопје се припојува Трговското прет-
пријатие на мало за промет со галантерија, ист-
ражна стока, текстил и конфекција „Модни ма-
газин" — Скопје. 

Со ^рецитираното решение и дејноста на Тр-
говското претпријатие „Трготекстил" — Скопје се 
проширува и со промет на стоки што досега ги 
вршело претпријатието „Модни магазин" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 367/63. (803) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Продавницата „Мода" 
во Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 9, на Трговското прет-
пријатие на мало и големо „Кораб" — Гостивар 
Сагири Јусуф е сменет од должност. За раково-
дител на продавницата е назначен Муталип Саги-
ри, сметано од 31. V. 1963 година, кој нема да биде 
потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 349/63. (810) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Продавницата „Из-
вор" во Гостивар, улица „Црвена звезда" број 47 
на Трговското претпријатие „Кораб" — Гостивар 
Решат Узеири е сменет од должност. За раково-
дител на продавницата е назначен Ликоски Војне, 
кој нема да биде потписник, сметано од 31. V. 1963 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 354/63« (Ш) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 408, страна 1092 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Угостителскиот дуќан „Крушево", Скопје, 
биде!ќи со решението на Наводниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје број 5175 од 13. IV. 1963 
година и решението на Народниот одбор на општи-
ната Кисела Вода — Скопје број 1556 од 23. IV. 
1963 година е споено со Угостителското претпри-
јатие „Победа" — Скопје во новоформираното 
Угостителско претпријатие „Метропол" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 397/63. (813) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при училиштето за ме-

дицински сестри и бабици — Штип, врз основа на 
Одлуката на школскиот одбор 

р а с п и ш у в а 
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на следните работни места за 
учебната 1964/65 година 

1. Професор или наставник по предметот 
англиски јазик — — — — — — — — — 1 

2. Професор по предметите: истопи!а, геогра-
фија и економско општествено уредување1 на 
СФРЈ — — — — — — — — — — — 1 
У С Л О В И : 

Кандидатите под точка 1 треба да имаат за-
вршено с&пкултет или виша школа. 

Кандидатите под точка 2 да имаат завршено 
филозофски факултет. 

Плата по Законот за јавните службеници. (По-
ложај на по одлуката на школскиот одбор), а по 
евентуално донесување на Правилник, по Пра-
вилникот на училиштето. 

Молбите со сите потребни документи по чл. 31 
од Законот за јавните службеници да се достават 
до училишниот одбор при училиштето за меди-
цински сестри и бабици — Штип најкасно до 
ЅО-УШ-1964 год. (1126) 

На основа чл. 3 точ. 1 од Правилникот за от-
стапување изградба на инвестициони објекти и 
рг.бсти („Сл. весник на СРМ" бр. 31/63) 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВО-
СУДСТВО НА СРМ 

о б ј а в у в а 
I ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на судски згради во: 
1. Прилеп со пресметковна сума од 100,000.000 

динари 
2. Кичево со пресметковна сума од 70,000.000 

динари 
3. Кочани со претсметковна сума од 47,000.000 

денари 
Рок за довршување на работите е 1 јули 1965 

година. 
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Јавното наддавање ќе се одржи на ден 12. 
септември 1964 година во просториите на Секрета-
ријатот со почеток во 11 часот за секој објект од-
делно. 

Учесниците на наддавањето се должни да вло-
жат еден на сто од пресметковните суми на об-
јектите на име кауција. 

Писмените понуди да бидат за фиксна цена 
за завршувањето на објектите — клуч на врата. 

Информации во врска со наддавањето можат 
да се добијат во Секретаријатот и во односните 
судови во Прилеп, Кичево и Кочани. (1129) 

РЕКТОР АТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за отстапување на изведување на работи за сани-
рање на следните објекти: 

1. Централна зграда на Ректоратот — (кеј 13 
ноември), отстапување на градежни, занаетчиски 
и инсталациони работи. Пресметковна вредност 
на работите изнесува 511,639.420 динари. Рок за 

довршување: 1 мај 1965 година. 
2. Студентски дом „Стив Наумов", павиљон „А" 

(Аутокоманда) — отстапување на градежни, за-
наетчиски и инсталациони работи. Пресметковна 
вредност на работите изнесува 70,950.000 динари. 
Рок за довршување: 1 март 1965 година. 

3. Студентски дом „Стив Наумов", павиљон 
„Б" (Аутскоманда) — отстапувања на градежни, 
занаетчиски и инсталациони работи. Пресметков-
на вредност на работите изнесува 65,010.110 ди-
нари. Рок за довршување: 1 март 1965 година. 

4. Студентски дом „К. Ј, — Питу" (улица Иво 
Рибар — Лола) — отстапување на занаетчиски 
работи. Пресметковна вредност на работите из-
несува 55,000.000 динари. Рок за довршување: 1 
ноември 1964 година. 

Наддавањето ќе се одржи на 24. VIII. 1964 го-
дина во 10 часот во просториите на Ректоратот 
(зграда на Педагошка академија во населбата Кар-
пош). 

Техничката документација и условите можат 
да се видат секој ден во просториите на Ректора-
тот. 

Учесниците во наддавањето задолжително по-
лагаат кауција во износ 1% од пресметковната 
вредност на работите и мораат да ја имаат целата 
документација според Правилникот за отстапува-
ње изградба на инвестициони објекти и работи 
(„Сл. весник на СРМ" бр. 31/63). 

Понуди се предаваат во Ректоратот најкасно 
до 23. VIII. 1964 година. (1124) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ФАБРИКАТА 
ЗА СОКОВИ И КОНЗЕРВИ — КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
ДИРЕКТОР НА ФАБРИКАТА 

У с л о в и : 
— Земјоделски факултет — преработка на 

овоштие и зеленчук со 5 години практика; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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— Технолошки факултет — прехранбен смер 
со 5 години практика; 

— Економски факултет со 5 години практика 
на раководни места; 

— Виша стопанска школа со 8 години практи-
ка на раководни места. 

Личен доход по Правилникот за расподелба ' 
на личните доходи на Фабриката. 

Молбите со потребните документи и краток 
опис на досегашното движење во службата, да се 
достават на адреса на претпријатието како во на-
словот. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (1107) 

На основа чл. 245 од Законот за јавните служ-
беници („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 53/57), Конкурсна-
та комисија при Собранието на општината Дра-
чево I 1 I 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
1. За назначување ДИРЕКТОР на гимназијата 

се економски паралелки „БРАЌА МИЛАДИНОВИ ' 
во новата населба Драчево. 

У с л о в и : Професор со завршен филозофски 
факултет, положен стручен испит и 5 години 
практика во просвета. 

2. УПРАВИТЕЛ на основното осмогодишно учи-
лиште „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО" во населбата Дра-
чево. 

У с л о в и : Професор со завршен филозофски 
факултет или наставник со завршено ВИШ, по-
ложен стручен испит и 5 години практика во 
струката или учител со завршена учителска шко-
ла, положен стручен испит и 10 години практика 
во просвета. 

Конкурсот е отворен до пополнување на ра-
ботните места. 

Кандидатите до комисијата да поднесат молба 
таксирана со 50 динари таксена марка и докумен-
ти по чл. 31 од ЗЈС. 

На кандидатите што ќе поднесат ^комплети-
рани документи молбите не ке им се земат во 
разгледување. (1105) 

На основа член 37 од Законот за јавните 
службеници, Конкурсната комисија на Републич-
киот завод за физичка култура — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Референт за спортови, 
2. Референт за стручни кадри и 
3. Референт за објекти и терени 

У С Л О В И : 
— За работните места под точка 1 и 2 канди-

датите треба да имаат завршена висока или виша 
школа за физичка култура, објавени стручни 

трудови од струката, специјалност во најмалку 
една спортска гранка и практика на стручни ра-
боти во организациите за физичка култура со 
постигнати резултати; 

— За работното место под точка 3 кандида-
тите треба да имаат завршен технички факултет 
— архитектонски отсек и познавања од обласна 
на физичката култура стекнати преку работа во 
соодветни организации. 

Предност имаат кандидатите што се слу:::ат 
со еден од светските јазици. 

Плата по Законот за јавните службеници. 
Молбите се примаат до 1 септември 1964 го-

дина. За места што не ќе бидат пополнети конкур-
сот останува отворен до нивно пополнувале. 

Молбите се доставуваат до Конкурсната ко-
мисија на Заводот, улица „Цетињска" бр. 24 — 
Скопје (бивша зграда на Врховен суд). (1106) 

Комисијата за засновување и откажување на 
работните односи при Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Двајца лекари во Одделението за социјална 

медицина на Заводот; 
2. Еден лекар во Одделението за здравствено 

просветување на Заводот; 
3. Еден книговодител за претсметка на ос;:озни 

средства и фактурирање. 

УСЛОВИ: 
1. Лекар со положен стручен испит и 5 ГЈДИНЛ 

општа пракса; 
2. Лекар со положен стручен испит и 3 години 

општа пракса; 
3. Завршен економски техникум и 8 година 

пракса. ( 

Личен доход по Правилникот на Заводот. 
Молбите со опис на досегашното работеле и 

документи по чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници да се достават до Управата на Заводот во 
рок од 15 дена од денот на обавувањето на кон-
курсот. 

Во колку местата нг се пополнат конкурс јт 
останува отворен до нивното пополнување. (11^1; 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОКОЛИСКАТА 
ОПШТА БОЛНИЦА — ТИТОВ ВЕЛЕС 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. Еден. лекар за специјализација по педл-

јатрија. 
УСЛОВИ: Да има завршен медицински факул-

тет, задолжителен лекарски стаж, положен стру-
чен испит и да знае еден странски јазик. 
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Настап на работа веднаш. 
Личен доход по Правилникот за расподелба 

на личните доходи, во болницата. 
Молбите со потребните документи да се до-

стават до конкурсната комисија. 
Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (1122) 

На основа член 4 од Правилникот за работни-
те односи на Комуналната банка — Дебар, Кон-
курсната комисија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место РЕФЕРЕНТ 
ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ 

Услови: Виша стручна спрема со најмалку 
десет години работен стаж во струката.. 

Личен доход според Правилникот за распо-
д е л а на личните доходи на работниците при Бан-
ката. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Кон молбите со кратка биографија да се при-
ложат потребните документи и достават до ко -
муналната банка — Дебар — Конкурсна комисија. 

(1091) 

Конкурсната комисија на Советот за школство 
при Собранието на општината Титов Велес, по 
предлог на училишните одбори на училиштата од 
X и 11 степен на подрачјето на општината 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување слободните службенички места 
за наставниот и воспитниот персонал во училиш-
тата и другите воспитни установи на подрачјето 
на општината Титов Велес, за учебната 1964/65 
година и тоа: 

I 
За училиштата и установите од II степен: 

1. Хемиско техничко-технолошко училиште 
„Борис Кидрич" — Т. Велес 

1 — професор по германски јазик 
1 — професор по математика 
1 — професор по физика 
1 — професор по хемија 
3 — инженери технолози 

2. Економско училиште „Јовче Тесличков" — 
Титов Велес 

1 — професор' по општа математика 
1 — професор по стопанска математика 
1 — професор по технологија со стокознание 
1 — професор по економика и организација по 

стопанските организации 
1 — професор или наставник по физичко вос-

питување 

3. Гимназија „Кочо Рацин" — Титов Велес 
2 — професори по математика 
1 — професор по физика 

1 — професор по руски јазик 
1 — професор по социологија 
3 — професори по француски јазик 
2 — наставника по општо-техничко образова-

ние 

4. Училиште за ученици во стопанството „Коле 
Неделковски" — Т. Велес 

1 — професор или наставник по стопанска ма-
тематика 

1 — професор или наставник по хемија со тех-
нологија на материјалите 

УСЛОВИ: 
Професорите и инженерите треба да имаат 

завршено факултет од соодветна струка — група 
за секое упразнето место. 

За работните места во училиштето за ученици 
во стопанството кандидатите да имаат завршено 
соодветен факултет или ПА од соодветна група. 

За наставниците по физичко воспитување кан-
дидатите да имаат завршено висока или виша 
школа за физичка култура. 

За работните места наставници по општо-
техничко образование кандидатите да имаат завр-
шено соодветно средно стручно училиште. 

II 
За училиштата и установите од I степен: 

1. Основно училиште „Трајко Андреев" — 
Титов Велес 

1 — наставник или професор по српскохрват-
ски јазик 

1 — наставник или професор по српскохрват-
ски и англиски јазик 

1 — наставник или професор по физика 
1 — наставник или професор по математика 
1 — наставник по запознавање на природата 

2. Основно училиште „Васил Главинов" — 
Титов Велес 

1 — наставник или професор по математика 
1 — наставник или стручен учител по музичко 

воспитување 
1 — наставник или стручен учител по фи-

зичко воспитување 

3. Основно училиште „Јордан Константинов-Џинот" 
— Титов Велес 

1 — наставник или професор по математика 
1 — наставник или професор по физика и ма-

тематика 
1 — наставник по хемија и запознавање на 

природата 
1 — наставник или професор по англиски јазик 
1 — наставник по општо-техничко образование 
1 — наставник или стручен учител по физич-

ко воспитување 

4. Основно училиште „Благој Кирков" — 
Титов Велес 

1 — наставник или професор по англиски јазик 
1 — наставник или професор по физика 
1 — наставник или стручен учител ло музичко 

воспитување 
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1 — наставник по општо техничко образование 
1 — наставник или стручен учител по физич-

ко воспитување 

5. Основно училиште „Кирил и Методија" — 
Титов Велес 

1 — наставник или професор по физика 
1 — наставник или професор по запознавање 

на природата и општеството 

6. Основно училиште „Стојан Бурчев" — 
село Иванковцу 

1 — наставник по физика и математика 
1 — наставник по српскохрватски и фран-

цуски јазик 
1 — наставник по историја и географија 

7. Основно музичко училиште „Киро Димов" — 
Титов Велес 

3 — наставници или стручни учители по вио-
лина 

1 — наставник или стручен учител по дувачки 
инструменти 

8. Работнички универзитет „Благој Страчков" — 
Титов Велес 

1 — раководител на катедрата за стручно обра-
зование 

У С Л О В И : 
За наставниците и професорите во основните 

училишта во Титов Велес кандидатите да имаат 
завршено ПА или филозофски факултет од соод-
ветна група, а за наставниците во село Иванковци 
завршено ПА или учителска школа со положен 
стручен испит. 

За наставниците по општо-техничко образова-
ние кандидатите да имаат завршено ПА — соод-
ветна група или средно техничко училиште, а за 
Основното училиште „Благој Кирков" — Титов 
Велес висококвалификуван работник од метална 
струка. 

За наставниците по музичко и здравио физич-
ко воспитување * кандидатите да имаат завршено 
ПА или виша школа за физичка култура или 
средна стручна школа од соодветна струка. 

За наставниците во Основното музичко учи-
лиште кандидатите да имаат завршено музичка 
академија, 11А —• соодветен отсек или средно му-
зичко училиште — инструментални отсек. 

За раководител на катедрата по стручно обра-
зование при Работничкиот универзитет канди-
датите да имаат завршено високо или вишо обра-
зование од просветна струка. 

За селата: Иванковци и подрачната паралелка 
во село Крушје и Рудник се дава посебен додаток 
за работата под тешки услови од 2,000 до 5.000 
динари. За учителите на село обезбеден стан и 
огрев според Одлуката на Собранието на општи-
ната Титов Велес. 

За другите работни места не се обезбедува 
стан. Патни и селидбени трошоци за кандидатите 
примени по конкурсот, не се признаваат. 

Кандидатите треба да поднесат пријава (мол-
ба) таксирана со 50 динари такса до училишните 
одбори на соодветните училишта каде што ќе 
конкурираат. 

Вр. Стр. 511 

Кон пријавата треба да се приложи: 
1. За кандидатите што се во работен однос: 
— препис од дипломата за образованието и 

стручен испит; 
— препис од последното оценувачко решение 

за звањето и решение за положајната плата; 
— препис на последните оценувачки листови 

за двете учебни години; 
— карактеристика за движењето во работата 

на кандидатите; 
— одобрение — потврда од органот надлежен 

за назначување со кое се овозможува — одобрува 
на кандидатот да конкурира по дополнителниот! 
конкурс. 

2. За кандидатите што прв пат стапуваат во 
служба, потребни се сите документи согласно чл. 
31 од Законот за јавните службеници. 

Рок за пријавување по конкурсот најдоцна до 
20 август 1964 година. 

Некомплетни пријави со потребните документи, 
како и пријави поднесени по овој датум, нема да 
бидат земени во разгледување. (1103) 

Советот за просвета при Собранието на опш-
тината Гевгелија, по предлог на училишните од-
бори ( 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите места на наставно-
воспитниот персонал во училиштата на подрачјето 
на Општината Гевгелија, за учебната 1964/65 годи-
на и тоа: 

I. Економско училиште и Гимназија „Јосиф Јоси-
фовом" — Гевгелија 

1 Професори или наставници по математика 
и физика — — — — — — — — — 2 

2 Професори или наставници по математика 6 
3 ПО ФРАНЦУСКИ Ј̂ ЗуаК — — — а 
4 Професор по технологија со стоко^нание 1 
5 Наставник по предвоЈНИЧка ооука — — 1 
6 Наставник по ОТО — — — — — — 1 
7 Професор по латински јазик — — — — 1 
8 Професор економист по стопанска со фи-

нансоаа математика, статистика и финан-
сии — — — — — — — — — — 1 

9 Професор економист по книговодство — 1 
10 професор по логика и психологија, фило-

зофија и социологија со основи на поли-
тичка економија — — — — — — — 1 

11 Професор по географија — — — — — 1 
12 Професор по македонски јазик — — — 1 

УСЛОВИ: 
За професорите завршен факултет — соодветна 

група, а за наставниците завршена ВШИ — соод-
ветна група. 

За наставниот по предеојничка обука да е ре-
зервен офицер со 5 години практика. 

Наградувањето по Законот за јавните службе-
ници, а за наставниците и професорите по мате-

СЈ1УЖВЕИ ВЕСНИК НА С Ш 
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матика и физика следува посебен додаток од 5.000 
динари. 

П. Училиште за ученици во стопанството 
Гевгелија 

1 Директор — — — — — — — — — 1 
2 Наставник по математика и физика — — 1 
3 Учител по практична настава — — — — 1 

УСЛОВИ: 
За работното место под точка 1 завршен фи-

лозофски факултет, ВПШ или стручен учител од 
машинска струка со долгогодишна практика во 
просветна струка, под точка 2 завршена ВПШ од 
соодветна група и под точка 3 висококвалифику-
ван металостругар со над 5 години работен стаж 
во струката. 

Ш. Основно училиште „Владо Кантарџиев" 
— Гевгелија 

1 Наставник по англиски јазик — — — X 
2 Наставник по англиски и македонски или 

српски — — — — — — — — — 1 
3 Наставници по математика — — — — ^ 
4 Учител за одделенска настава — — — 1 

IV. Основно училиште „Крсте Мисирков" 
— Гевгелија 

1 Наставник по англиски јазик — — — 1 
2 Наставник по физика и математика — „— 1 
3 Наставник или стручен учител по физич-

ко воспитување — — — — — — — 1 
4 Учител за одделенска настава во подрач-

ната паралелка е. Горничет — — — — 1 

V. Основно училиште „Ристо Шуплев" — е. Него^цл 
1 Наставник по македонски и српски јазик 1 
2 Наставник по историја и географија — 1 
3 Наставник по математика и физика — — а 
4 Наставник по биологија и хемија — — 1 
5 Наставник по ОТО — — — — — — 1 
6 Учител за одделенска настава во подрач-

ната паралелка е. Серменин — — — — 1 
7 Учител за одделенска настава во подрач- ' 

ната паралелка е. Кованец — — — — 1 
8 Учител за одделенска настава во подрач-

ната паралелка е. Прдејци — — — — 1 

VI. Основно училиште „Климент Охридски" 
— е. Миравци 

1 Наставник по македонски и српски јазик 2 
2 Наставник по историја и географија — 1 
3 Наставник по математика и физика — — 1 
4 Наставник по биологија и хемија — — 1 
5 Наставник или стручен учител по физич-

ко воспитување — — — — — — — 1 
6 Учител за одделенска настава во подрач-

ните паралелки — е. Петрово — — — 2 
7 Учител за одделенска настава во подрач-

ната паралелка — е. Габрово — — — 1 
8 Учител за одделенска настава во подрач-

ната паралелка — е. Давидово — — — 1 

УСЛОВИ: 
За работните места учители завршена учител-

ска школа и обврска дека на работното место ќе 
останат најмалку 4 учебни години. 

За работните места по физичко воспитување 
завршена ВШИ во соодветна група или школа за 
физичка култура и обврска дека на работното ме-
сто ќе останат најмалку 4 учебни години. 

За работните места наставници завршена ВПИЛ 
од соодветна група. 

ОПШТИ УСЛОВИ: 
Кандидатите треба да поднесат таксирани мол-

би до училишните одбори на соодветните училиш-
та каде што ќе конкурираат. 

Кон молбата да се приложат и тоа: 
а) Кандидати што се во работен однос: 
— препис од дипломата за образование, 
— последните оценети решенија за звањата и 

положајната плата или решението за примањата 
по правилникот од установата каде бил во работен 
однос, 

— оценувачки листови за последните две учеб-
на години; 

— одобрение од училишниот одбор дека може 
да конкурира; 

б) Кандидатите што прв пат стапуваат во ра-
ботен однос: 

— сите документи по чл. 31 од Законот за јав-
ните службеници. 

Плата по Законот за јавните службеници,.а по-
ложај ната плата по Одлуката за положајните 
плати. 

За подрачните паралелки во Серменин, Кова-
нец, Габрово и Петрово следува посебен додаток за 
работа под тешки услови од 2000 до 5.000 динари 
месечно. 

Рок за пријавување на конкурсот е 20 август 
1964 година. (Н&4) 

СОДРЖИНА 
Страна 

172. Указ за прогласување на Законот за ко-
ристење на патнички автомобили во опш-
тествена сопственост и за начинот на 
располагање со општествените средства 
за користење на патнички автомобили 497 
Закон за користење на патнички авто- -
мобили во општествена сопственост1 и за 
начицот на располагање со општестве-
ните средства за користење на патнички 
автомобили — — — — — — — —1 497 

173. Одлука за утврдување на престанок на 
пратенички мандат —' — — — — — 498 

174. Препорака за мерките што треба да се 
преземат за унапредување на научно-
испитувачката дејност — — — — — 498 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-638 

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

7 август 1964 


