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7. 

На основа член 31 од Законот за подрачјата 
на општините на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 2/65), Ре-
публичкиот секретар за буџет и организација на 
управата донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕЗЕМАЊЕТО НА АРХИ-
ВИТЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ ОПШТИНИ И НА 
ОКОЛИИТЕ КАКО И ЗА СТАВАЊЕ НА РАСПО-
ЛАГАЊЕ СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКИТЕ 

И ОКОЛИСКИТЕ СОБРАНИЈА И НИВНИТЕ 
ФОНДОВИ 

I 
1. Собранијата на поранешните општини, око-

лии и на нивните фондови, на начин одреден со 
ова упатство ќе ги предадат: архивите на сврше-
ните предмети, свршените предмети од паричната 
архива, несвршените предмети и службените кни-
ги. 

Собранијата на општините во чии состав вле-
гува седиштето на собранието на поранешната оп-
штина, односно околија и нивните фондови, со 
службениците и работниците ќе постапат на начин 
одреден со Законот за подрачјата на општините 
на Социјалистичка Република Македонија и ова 
упатство. 

2. Примопредавањето на архивите и другите 
предмети во смисол на ова упатство се врши ко-
мисиски. 

Комисијата за предавање и комисијата за пре-
земање ја одредува секретарот на собранието на 
поранешната општина, односно секретарот на со-
бранието на општината во чии состав влегува се-
диштето на собранието на поранешната општина. 
Во комисијата за предавање задолжително - се оп-
ределува и службеник на историски архив. 

Комисијата за предавање на архивите на око-
лиско собрание ја одредува секретарот на собра-
нието. 

Со работата на комисијата раководи претседа-
тел на комисијата. 

3. За примопредавањето на предметите од 
точка 1 од ова упатство задолжително се соста-
вува записник. Кон записникот се приложува спи-
сокот на предметите што се предаваат, односно 
преземаат. Записникот и списковите се поврзуваат 
заедно со прошивување и запечатување со црвеч 
восок. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
комисијата што ги предава и комисијата што ги 
презема предметите. 

4. Секретарите на собранијата, на поранешните 
општини и на околиите ќе обезбедат да се доведат 
во ажурна состојба сите евиденции за свршените 
предмети (деловодникот, регистерот и др.), предме-
тите да се комплетираат, фасцикулираат и во се-
кој поглед да се подредат, а несвршените пред-
мети кои се предаваат на собранието на општи-
ната според нивната месна надлежност да се раз-
ведат во деловодникот. При средување на архи-
вата никаков акт или прилог не смее да се уни-
штува. 

II. Начин на предавање и преземање 
на архивите 

5. Комисијата за предавање, на собранието на 
поранешната општина, ќе состави список на свр-
шените предмети најдоцна до 28 февруари 1965 
година. Предметите се внесуваат во списокот по 
хронолошки ред, по години со впишување на ос-
новните броеви од деловодникот во списокот за 
оние предмети што се предаваат како свршени. 

Архивата на свршените предмети ќе ја прими 
комисијата за преземање на собранието на општи-
ната во чии состав влегува седиштето на собра-
нието на поранешната општина. Комисијата ќе ја 
презема и евиденцијата на овие предмети. 

Примопредавањето на архивата и нивната еви-
денција ќе се изврши со записник во време од 
1 до 10 март оваа година заклучно. 

6. Општинските собранија се должни да го 
обезбедат чувањето на преземената архива и неј -
зината евиденција, согласно постојните прописи да 
ја средат и одредат работник кој ќе се грижи за 
нужното чување и ползување од страна на заин-

тересираните органи, правни и физички лица. 
За подобро чување и полесно ползување нз 

архивата општинското собрание ќе обезбеди по-
годна просторија за сместување на архивата. 

т т т . Предавање и преземање на парична 
архива 

7. Комисиите за предавање, на собранијата на 
поранешните општини и околии, ќе состават спи-
сок на сите свршени предмети од паричната ар-
хива што се наоѓа во сметководството со сите до-
кументи што им припаѓаат на тие предмети нај-
доцна до 30 март о. г. заклучно. Предметите ќе се 
внесуваат во списокот по хронолошки ред и по 
години со впишување во списокот покрај бројот 
од деловодникот и поблиската ознака на евиден-
цијата. 

Свршените предмети од паричната архива и 
евиденцијата ќе ги преземе во целост комисијата 
на собранието на општината во чиј состав влегува 
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седиштето на собранието на поранешната општи-
на односно околија. 

Примопредавањето на свршените предмети од 
паричната архива и нивната евиденција ќе се из-
врши со записник во времето од 1 до 5 април о. г. 
заклучно. 

8. Општинските собранија се должни да го 
обезбедат чувањето на преземените свршени пред-
мети од паричната архива и нивната евиденција 
и тоа одделно од останатите архиви. 

IV. Начин на предавање и преземање на архивите 
и службените книги на фондовите 

9. Архивите и службените книги на фондо-
вите на поранешните општини и околии ги презема 
комисијата за прием на собранието на општината 
односно фондот на чие подрачје е нивното седи-
ште. Во останалото аналогно ќе се применуврат 
одредбите од ова упатство за начинот на преда-
вањето и преземањето на архивите, паричната ар-
хива, несвршените предмети ,и службените книги. 

-V. Предавање и преземање на несвршени 
предмети 

10. Комисијата за предавање на собранието на 
поранешната општина ќе состави список на сите 
несвршени предмети според месната надлежност 
на собранието на општината што треба предметите 
да ги преземе. Во списокот ќе се внесат по хроно-
лошки ред основните броеви од деловодникот, врс-
тата на предметот (жалба, молба и др), името на 
странката и ознаката дека предметот е разведен 
во деловодникот на собранието на поранешната 
општина. Во деловодникот (рубриката: „развод") 
на собранието на поранешната општина се забе-
лежува општинското собрание кое предметот го 
презема. 

Приемот на предметите од претходниот став го 
врши комисијата за преземање на општинското 
собрание според месната надлежност. Примопре-
давањето на несвршените предмети ќе се изврши 
во времето од 1 до 5 февруари о. г. заклучно. 

Преземените несвршени предмети општински-
те собранија ќе ги заведат во своите евидентни 
книги (деловодник и др.) и понатака ќе ги водат 
под свој основен број. 

VI. Предавање и преземање на архивите и несвр-
шените предмети на околиските собранија 

11. Архивите, несвршените предмети и служ-
бените книги на околиските собранија ќе ги пре-
земе одделна комисија на собранието на општи-
ната на чие подрачје се наоѓа седиштето на око-
лиското собрание на начин предвиден во точка 
3, 4, 5, 7 и 10 од ова упатство. На ист начин ќе 
постапат со несвршените предмети и републич-
ките органи што ќе ги преземат несвршените пред-
мети од околиските собранија. 

Свршените предмети на дисциплинските судо-
ви на околиските собранија ќе ги преземе коми-
сијата од претходниот став. За примопредавањето 
ќе се сочини записник. 

VII. Располагање со службеници и работници на 
поранешните општини и околиски собранија 

и фондови 

12. Секретарот на собранието на новообразу-
ваната општина ќе донесе решение за преземање 
на секој службеник и работник и со истото реше-
ние врши привремен распоред на работно место. 

За службениците и работнициве што не ќ^ 
бидат распоредени на работно место се донесува 
решение дека се преземаат во собранието на ново-
образуваната општина и со истото решение се 
одлучува дека се ставуваат на располагање н% 
собранието на општината според член 211 од За -
конот за јавните службеници. На ист начин ќе се 
постапи со службениците и работниците на фон-
довите што ги преземаат општинските собранија 

13. Секретарот на Собранието на поранешната 
општина е должен со денот на влегувањето во 
сила на Законот за подрачјата на општините во 
Социјалистичка Република Македонија, досијата и 
персоналните листови со сите документи за дви-
жењето во службата за службениците и работни-
ците уредно да ги предаде на секретарот на со-
бранието на новообразуваната општина. За при-
мопредавањето ќе се сочини записник. 

Досијата и персоналните листови со сите до-
кументи за движењето во службата за службени-
ците и работниците на собранието на околии што 
не ќе бидат преземени и распоредени на работни 
места во општинските собранија или запослени ка ј 
друг орган, установа и организација се предаваа/ 
на Републичкиот секретаријат за буџет и органи-
зација на управата со денот на влегувањето во 
сила на Законот за подрачјата на општините во 
Социјалистичка Република Македонија, на начин 
одреден во претходниот став. 

15. Ова упатство влегува во сила со денот на 
неговото'објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 04/69 
27 јануари 1965 година 

Скопје 

Републички секретар 
за буџет и организација на управата, 

Александар Крстевски, с. р. 

8. 
На основа чл. 31 став 2 и 5 од Законот за под-

рачјата на општините во Социјалистичка Репу-
блика Македонија („Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија бр. 2/65), Репу-
бличкиот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕНО-
ВИТЕ 10, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 29 И 30 ОД ЗАКО-
НОТ ЗА ПОДРАЧЈАТА НА ОПШТИНИТЕ ВО 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

При предавањето односно примањето на нед-
вижниот и движниот имот во општествена сопстве-
ност и средствата по буџетите и фондовите што 
по Законот за подрачјата на општините во Соци-
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јалистичка Република Македонија преминале од 
поранешните општини и околии на новообразува-
ните општини ќе се постапува според одредбите 
од ова упатство. 

I — Кон членот 10 
1. Предавањето на недвижните имоти во оп-

штествена сопственост (управни згради и други 
градежни објекти и недвижности) што поранеш-
ните општини непосредно ги користеле во врска 
со вршењето на нивните функции и задачи, ќ е с/ 
изврши н? основа на записник што заеднички го 
составуваат и го потпишуваат комисиите на собра-
нието на поранешната и на новообразуваната оп-
штина. Предавањето односно примањето на нед-
вижностите ќе се изврши со сравнување на фак-
тичката положба со положбата во книгата и кар-
тоните на недвижниот имот што поранешната оп-
штина ги водела според Упатството за водење 
евид-енција за имотот со кој управуваат држав-
ните органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/61) 

Со примопредавањето на недвижностите од 
предниот став новообразуваната општина ќе ги 
преземе од поранешната општина книгата и кар-
тоните за тие недвижности според обрасците ЕИ-1 
и ЕИ-2 и тоа ќе го констатира во записникот. Ако 
подрачјето на поранешната општина влегло во со-
став на подрачјата на повеќе општини, општината 
во чиј состав влегло седиштето на поранешната 
општина, ја презема книгата на недвижниот имот 
и картоните ЕИ-2 за објектите од своето подрачје 
а другите новообразувани општини ги преземаа? 
само картоните ЕИ-2 за објектите од своето под-
рачје. 

2ч Предавањето на инвентарот, ситниот инвен-
тар и потрошниот материјал ќе се изврши на 
основа на записник што заеднички го составуваат 
и потпишуваат комисиите од точката 1 оддел I од 
ова упатство. Предавањето ќе се изврши со срав-
нување на фактичката положба со книгите и кар-
тоните на инвентарот, ситниот инвентар и потрош-
ниот материјал што поранешната општина ги во-
дела според одредбите на Упатството за воден е 
евиденција за имотот со кој управуваат државните 
органи. 

Со примопредавањето на имотот од претход-
ниот став новообразуваната општина ќе ги шре -
земе од поранешната општина книгите и карто-
ните за тој имот. Ако подрачјето на поранешната 
општина влегло во состав на подрачјата на повеќе 
општини, примопредавањето на овој имот ќе се 
изврши помеѓу комисијата на поранешната општи-
на и заедничката комисија на новообразуваните 
општини. Заедничката комисија ќе изврши распо-
делба на примениот имот помеѓу новообразуваните 
општини. А К О при расподелбата се појави СПОЈ 

истиот ќе се изнесе пред заедничката комисија од 
членот 10 од Законот за подрачјата на општините 
во Социјалистичка Република Македонија. 

3. Комисијата од точката 1 и точката 2 став 1 
на овој оддел се состои од 1ри члена и ја формира 
претседателот на собранието на поранешната оп-
штина односно на новообразуваната општина. 

Во заедничката комисија од точката 2 став 2 
на овој оддел претседателите на собранијата на 
новообразуваните општини именуваат по два членг. 

а решение за формирањето на оваа комисија до-
несува претседателот на новообразуваната општи-
на во чие подрачје влегло седиштето на поранеш-
ната општина. 

4. Предавањето односно преземањето на сите 
обработливи и необработливи земјишта, градежни 
земјишта и сите згради, постројки и други објекти 
што се наоѓаат на нив и што, по било кој основ, 
станале општествена сопственост а за кои правото 
на управување и користење не е пренесено ш 
други корисници (селско-стопански организации, 
установи и сл.) ќе се изврши со примопредавање 
на книгите за водење евиденција и збирката на 
исправи што собранијата на општините се должни 
да ги водат по одредбите на Правилникот за во-
дење евиденција на селскостопанскиот земјишен 
фонд на општонародниот имот („Сл. лист на ФНРЈ ' 
бр. 42/63) и Одлуката за евиденција на недвиж-
ниот општонароден имот („Службен весник на 
НРМ", бр. 1/55). 

Ако подрачјето на поранешната општина влег-
ло во состав на подрачјата на повеќе новообра-
зувани општини, примопредавањето на книгите 
водење евиденција и збирката на исправи ќе се 
изврши на ТОЈ начин што овие книги ќе ги пре-
земе новообразуваната општина во чиј состав 
влегло седиштето на поранешната општина, а дру-
гите новообразувани општини за недвижностите 
што се наоѓаат на нивното подрачје ги преземаат 
изводите од тие книги што се однесуваат на овие 
недвижности, заедно со соодветниот дел од збир-
ката на исправи. 

Имотно-правните служби на поранешните оп-
штини Должни се благовремено да ги изготват 
изводите споменати во претходниот став. 

Документацијата за недвижностите што било 
доделени на користење на одделни корисници (сел-
ско-стопански организации, установи и сл.) ќе им 

се предаде на новообразуваните општини на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на корисникот. 

Предавањето односно преземањето на евиден-
цијата за недвижностите од оваа точка ќе го из-
врши комисијата од точката 3 став 1 на овој оддел. 

II — Кон член 15 

Расподелбата и предавањето односно презема-
њето на приходите и извршените расходи по бу-
џетите на поранешните општини за времето од 1 до 
31 јануари 1965 година, како и на обврските соз-
дадени во тој период, ќе се изврши комисиски и 
со записник, а на база на податоците од докумен-
тацијата и буџетската евиденција на поранешната 
општина и евиденцијата на службата на опште-
ственото книговодство. 

Формирањето на комисиите од претходнио-т 
став и нивната работа ќе се изврши аналогно на 
начинот од точката 2 и 3 став 1 на одделот I нг 
ова упатство, а по критериумот од ставот 2 на 
членот 15 од Законот за подрачјата на општините 
во Социјалистичка Република Македонија. 

Средствата на посебната буџетска резерва, р .̂ 
зервниот фонд, како и разните средства на по 
собни депозити и други сметки, со кои поранеш-
ните општини располагале самостојно, со положба 
на 31 јануари 1965 година ќе се расподелат и 
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предадат односно преземат од страна на новообра-
зуваните општини по одредбите на претходниот 
став. 

III — Кон членот 16 
1. Органот на управата односно советот над-

лежен за работите на буџетот на новообразуваиага 
општина на чие подрачје се наоѓало седиштето на 
поранешната општина, на основа на преземената 
евиденција и документација за извршување на 
буџетот на поранешната општина, ќе го изготви 
односно утврди предлогот на завршната сметка за 
извршување на буџетот за 1964 година на поранеш-
ната општина на начин и во рокот определен со 
Упатството за составување на завршната смет-
ка за извршување на буџетот на општествено-по-
литичките заедници за 1961 година („Службен днев-
на СФРЈ", бр. 50/64). 

Советот од претходниот став е должен пред-
логот на завршната сметка на поранешната опш-
тина да му го достави на одобрување на собра 
нието на новообразуваната општина, односно на 
новообразуваните општини, како и на надлежната 
филијала на Службата за општествено книговод-
ство заради преглед. 

2. Завршната даночна сметка за 1964 години 
на поранешната општина ќе ;Ја изготви службата 
за приходи на новсобразуваната општина кон која 
е приклучен поголемиот дел од селата на поранеш-
ната и новосбразуваната општина која ја презело 
целата книговодствена документација. 

Службата за приходи на новообразуваната оп-
штина од претходниот став, по одобрувањето на 
завршната даночна сметка, личните сметки на 
даночните обврзници од селата што се приклучени 
кон други новообразувани општини, ќе им ги пре-
даде на тие општини. 

3. Распоредите за извршениот облог на дано-
ците и другите давачки и евиденцијата за даноч-
ните обврзници, доколку тие се составени по села, 
ќе им се предадат на новообразуваните општини 
КОН КОИ се приклучени односните села. 

Ако распоредите и евиденцијата од претход-
ниот став не се составени по села, оригиналните 
,распореди и евиденцијата за 1963 и 1964 година, 
како и за поранешните години во целост ќе и се 
цредадат на новообразуваната општина кон која 
е приклучен поголемиот број од селата на пора-
нешната општина, а за помалиот број на селата 
што се приклучени кон други новообразувани оп-
штини ќе се направат преписи од распоредите и 
евиденцијата само за 1963 и 1964 година и ќе им 
се предадат на о,дносните општини. 

4. Личните сметки на даночните обврзници на 
кои се книжени задолжувањата и оддолжувањата 
до крајот на 1964 година, салдирани со состојбата 
на 31. XII. 1964 година, со посебен попис на истите 
одвоено по села, со сета останала книговодствена 
документација како и завршните сметки за мина-
тите години ќе и се предадат на новообразуваната 
општина КОН која е приклучен поголемиот број од 
селата на поранешната општина, а на другите но-
вообразувани општини кон кои е приклучен по-
малиот број од селата на поранешната општина, 
ќе им се предаде само еден примерок од пописот 

на личните даночни сметки со положба на 31. XII. 
1964 година за отварање на нова картотека. 

5. Добиените известија од банката за изврше-
ните уплати во месец јануари 1965 година, што 
не се пренесени на сметката на поранешната опш-
тина, ќе се поделат по села и ќе и се предадат 
на онаа новообразувана општина кон чие подрачје 
се припојуваат тие села а според следниот обра-
зец: 

Од овој образец, со соодветните известија, ќе 
им се предаде по еден примерок на нозообразу-
ваните општини кон кои се приклучени односните 
села. Изводите од банката, заедно со по еден при-
мерок од образецот, ќе и се предадат на новообра-
зуваната општина кон која е приклучен поголе-
миот број на селата од поранешната општина од-
носно на општината на која и е предадена цело-
купната книговодствена документација и заврш-
ните сметки од миналите години. 

Предавањето односно преземањето на евиден-
цијата и документацијата од точката 2 на ОВОЈ 

оддел ќе се изврши записнички од страна на ко-
мисии што ги образуваат претседателите на со-
бранијата на поранешната и заинтересираните но-
вообразувани општини. 

IV — Кон членот 17 
Предавањето, расподелбата и преземањето на 

средствата, заедно со правата и обврските на фон-
довите, помеѓу поранешните и новообразуваните 
општини, со положба на 31 јануари 1965 година, 
ќе се изврши записнички од комисиите формирани 
од органите на управувањето на соодветните фон-
дови, а на основа на податоците од документаци-
јата и евиденцијата на секој одделен фонд и еви-
денцијата на службата на општественото книго-
водство. 

Ако подрачјето на поранешната општина влегло 
во состав на подрачјата на повеќе новоо5разу-
вани општини, предавањето, расподелбата и пре-
земањето на средствата, заедно со правата и об-
врските, ќе се изврши преку заедничка комисија 
што ја формира претседателот на новообразува-
ната општина кон чие подрачје е приклучено 
седиштето на поранешната општина, а во која 
заинтересираните фондови делегираат еднаков број 
на членови. 

Ако заедничката комисија од претходниот став 
не постигне согласност при распределбата на сред-
ствата, правата и обврските на фондовите на по-
ранешните општини, спорот ќе го изнесе пред 
заедничката комисија од чл. 10 на Законот за 
подрачјата на општините во Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 
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Ако новообразуваната општина нема соодветен 
фонд што би ги презел средствата и обврските во 
смисол на претходните ставови, претседателот на 
собранието на таа општина формира комисија, која 
ќе ги преземе средствата и обврските од фондот 
на поранешната општина со тоа што средствата ќе 
ги пренесе на посебна сметка. 

V - Кон член 22 и 20 
Предавањето односно преземањето на недвиж-

ните имоти во општествена сопственост (управни 
згради и други градежни објекти и недвижности) 
што органите на поранешната околија непосредно 
ги користеле во врска со вршењето на нивните 
функции и задачи, ќе се изврши записнички по-
меѓу комисијата на поранешната околија што ја 
формира претседателот на собранието на околијата 
и комисијата на нозообразуваната општина на чие 
подрачје се наоѓа недвижниот имот а сходно од-
редбите на точката 1 на одделот I од ова упат-
ство. 

Со примопредавањето на недвижностите од 
предниот став, новообразуваната општина на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на поранешната око-
лија ќе ги преземе книгата и картоните за не-
движностите што ги презела. Ако има недвиж -
ности што се распоредени и на други новообразу-
вани бпштини, картоните за тие недвижности ќе 
им се предадат на односните општини. 

Предавањето односно преземањето на распа 
редениот инвентар од членот 26 од Законот за 
подрачјата на општините во Социјалистичка Ре-
публика Македонија ќе се изврши записнички 
помеѓу комисијата на поранешната околија и ко-
мисијата што ја формира претседателот на собра-
нието на новообразуваната општина. 

Целокупната евиденција и документацијата за 
инвентарот од претходниот став ќе ја преземе но-
вообразуваната општина на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на поранешната околија. 

VI — Кон членот 23 став 3 
Органот на управата односно советот надлежен 

за работите на буџетот на новообразуваната опш-
тина во седиштето на околијата, на основа на пре-
земената евиденција и документацијата за извр-
шување на буџетот на околијата за 1Ѕ64 година, 
во поглед на изготвувањето односно утврдувањето 
предлогот на завршната сметка за извршување на 
буџетот на околијата за 1964 година, ќе постапи 
аналогно на одредбите во ставот 1 оддел Ш од 
ова упатство. 

Целокупната евиденција и документацијата во 
врска со извршувањето на буџетот на околијата 
ќе ја преземе органот на управата надлежен за 
работи на буџетот на новообразуваната општина во 
седиштето на поранешната околија. 

VII — Кон членот 29 
Преземањето на средствата заедно со правата 

и обврските на фондовите на поранешната око-
лија ќе се изврши записнички помеѓу комисиите 
на соодветните фондови на новообразуваните оп-
штини и комисијата од членот 28 од Законот за 
подрачјата на општините во Социјалистичка Ре-
публика Македонија, а на основа на податоците 
од документацијата и евиденцијата на секој од-

делен фонд и евиденцијата на службата на оп-
штественото книговодство. 

Ако новсобразуваната општина нема соодветен, 
фонд што би ги презел средствата на обврските 
на фондот на поранешната околија, преземањето 
на средствата и обврските ќе го изврши комиси-
јата што ќе ја формира претседателот на собра-
нието на новообразуваната општина со тоа што 
средствата ќе ги пренесе на посебна сметка. 

VIII 
Со 31 јануари 1965 година се смета дека пре-

станала функцијата и правото на органите и служ-
бените лица во врска со извршувањето на буџе-
тите и располагањето со средствата на фондовите 
и по други сметки со кои располагале поранеш-
ните општини и околии, како и во однос на не-
движниот и движниот имот. 

Новообразуваната општина и органите на упра-
вувањето на нивните фондови ќе ги известат ин-
дивидуално побаруваните и обврзниците на сите 
нивни права и обврски преземени од поранешните 
општини и околии и од нивните фондови. 

Сите записници за примопредавање и распо-
делба на средствата што ќе се изготват по одред-
бите на ова упатство ќе се составуваат во по еден 
примерок за заинтересираните новообразувани оп-
штини и за Републичкиот секретаријат за фи-
нансии. 

IX 
Ова упатство влегува во сила од денон на не-

говото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 01-57/1 
27 Јануари 1965 година 

Скопје 
Републички секретар за финансии, 

Илија Спировски, с. р. 

О г л а с е н д е л 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-21204/1 од 2 де-
кември 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Христовска Блага, родена на 
28 март 1930 година во село Работници, Скопска 
околија, така што во иднина фамилијарното име 
ќе и гласи Костовска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (10) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-18227/1 од 
28 октомври 1964 година, ја одобри промената НА 
роденото име на Хусоски Златко, роден на 28. XI 
1959 година во град Прилеп, од родители: татко 
Хусоски Дестан и мајка Хусоска Адила, со стално 
место на живеење во град Кичево, Охридска око-
лија, така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Веџија. 
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Оваа промена важи од денот на об јавувано-
во „Службен весник на СРМ". (12? 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
б о т и на СРМ, с о решението број 20-20321 од 23 но-
е м в р и 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Стојчева Марика, родена на ден 1 но-
е м в р и 1942 година во Битола, од родители: татко 
Г о р ѓ и и мајка Фанија, така што во иднина роде-
ното и м е ќе и г л а с и Марија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ" (13) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16795/1 од 2 де-
кември 1964 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Далипоски Меџаит, роден на ден 7 јули 
1930 година во село Колибари, Охридска околија, 
од родители: татко Азем и мајка Зејна, со стално 
место на живеење во село Колибари, Охридска 
околија, така што во иднина личното име ќе му 
глс си Џемаилоски Џевит. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (14) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти: на СРМ, со решението број 20-16620/1 од 
10 ноември 1964 година, ја одобри промената на 
фамилијарното име на Парталов Ефтим, роден нз 
17 март 1918 година во Валандово, Титоввелешка 
околија, од татко Парталов Ристо и мајка Катина, 
така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Николов Ефтим. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (15) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-22169/1 од 
10 декември 1964 година, ја одобри промената н? 
фамилијарното име на Баневски Боне, роден на 
22 јули 1936 година во град Скопје, од татко Цветко 
п мајка Васка. Промената на фамилијарното име 
на 'г Баневски Боне се протегнува и на неговите 
малолетни деца и тоа: 

1. Баневски Марјан, роден на ден 25 април 
1957 година во град Скопје и 

2. Баневска Соња, родена на ден 17 јули 1964 
година во град Скопје. 

Именованиот и малолетните му деца за в^ 
иднина ќе се служат со новото фамилијарно име 
Боневски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (16 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти нѕа СРМ, со решението број 20-22168/1 од 
10 декември 1964 година, ја одобри промената на 
фамилијарното име на Баневска Надежда, родена 
на ден 23 септември 1936 година во град Скопје, 
од татко Лозан и мајка Лена, така што во иднина 
фамилијарното име ќе П гласи Боневска. 

Оваа промена важи од денот неа објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (17) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-19389/1 од 20 
ноември 1964 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Белули Нешат, роден на ден 8 сеп-
тември 1937 година во село Новаќе, Тетовска око-
лија, од татко Џеладин и мајка Сафије, така што 
во иднина личното име ќе му гласи Изаири Лутфи. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ" Ѓ18ч, 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-21011/1 од 2 
декември 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име на Михајлов Вељко, роден на 5 
ацрил 1939 година во село Отовица, Титоввелетка 
околија, од татко Славко и мајка Драга, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Велимир. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (19) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-22091/1 од 8 
декември 1964 година, ја одобри промената на ф а -
милијарното име на Ивановски Трајан, роден на 
1 јули 1943 година во село Вардино, Битолска око-
лија, од татко Илија и мајка Митра, така што во 
иднина фамилијарното име ќе му гласи Тасевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (20) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20417 од 15 де 
кември 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Смилчевска Митра, родена на 29 март 
1941 година во село Кучково, Скопска околија, од 
татко Китан и мајка Петра, така што во иднина 
роденото име ќе и гласи Мица. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во -,Службен весник на СРМ". (21 ̂  

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
б о т на СРМ, со решението бр. 20-21284/1 од 2 
декември 1964 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Цветковски Росте, роден 1904 година 
во село Кукуречани, Битолска околија, од татко 
Мито и мајка Зоја, така што во иднина личното 
име ќе му гласи Дрогришки Ристе. 

Оваа промена важи ед денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на СРМ". (22. 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-21664/1 од о 
декември 1964 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Арсовски Стојадин, роден на ден ЗС 
октомври 1929 година во село Стрновац, Куманов-
ска околија, од татко Стојча и мајка Цена, так1 
што во иднина роденото име ќе му гласи Коста. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (23) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-21890/1-64, ја 
одобри промената на фамилијарното име на Васи-
лев Петар, роден на 20 февруари 1920 година ве 
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Струмица, од татко Панде и мајка Велика, така 
што, во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Соколов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (25) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-23309/1 од 23 
декември 1964 година, ја одобри промената на 
фамилијарното име на Скубески Томислав, роден 
на 4 април 1Ѕ38 година во Прилеп, од татко Киро 
и мајка Даница, така што во иднина фамилијар-
ното име ќе му гласи НИКОЛОСКА 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (26) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 22326/1 од 10 де-
кември 1964 година, ја одобри промената на ф а -
милијарното име на Дошљаки Риза, роден на 3 
март 1929 година во село Вртекица, Приштина, од 
татко Дошљаки Ислам и мајка Дошљаки Гиере, 
така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Мусли Риза. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (27) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-22657 од 14 
декември 1964 година ја одобри промената на ро-
деното име на Мачковски Божин, роден на ден 3 
февруари 1920 година во село Буково, Општина 
Битола, од родители: татко Горѓи и мајка Ана 
така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Тодор. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (28) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-22656 од 14 де-
кември 1964 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Мрскоски Вангел, роден на ден 6 
април 1922 година во село Буково, Општина Би-
тола, од родители: татко Михајло и мајка Митра, 
така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Пандо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (29) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-23563 од 2с 
декември 1964 година, ја одобри промената на 
личното име на Калевски Боривоје, роден на ден 
14 февруари 1917 година во село Цер, Охридска 
околија, од родители: татко Симјан и мајка Бла -
гуна, така што во иднина личното име ќе му 
гласи Домазетовски Борис. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето ' 
во „Службен весник на СРМ". (30) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-23455 од 24 
декември 1964 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Ѓоргиевски Михајло, роден на 5 но-
ември 1936 година во село Велмевци, Охридска 

околија, од родители: татко Трајан и мајка Ј а -
ванка, така што во иднина личното име ќе му 
гласи Стојановски Мишко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (31) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-19811/1 од 16 
ноември 1964 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Јованоска Марија, родена на VI 
септември 1948 година во Прилеп, од татко Благоја 
и мајка Љуба, така што во иднина роденото име 
ќе и гласи Олга. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (32) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје тужителот 
Даскалов Димитров Благоја, од Горче Петров, ул, 
„Нов живот", поднесе тужба против тужената 
Даскалова, моминско Поп Николова Хрисула, сега 
во неизвесност и со непознато место на живеење 
за развод на бракот. 

Бидејќи местожителството на тужената е непо-
знато се повикува во рок од 30 дена по објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ'' 
да ја соопшти на судот својата сегашна адреса 
или да се јави лично. Во противен случај ќе и 
биде поставен старател, кој ќе ја застапува на 
расправата на нејзин трошок. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 976/64. (М^ 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
На основа решението на Собранието на општи-

ната Кисела Вода — Скопје броЈ 01-14301/1 од 
8. X. 1964 година, запишана е во регистарот Р а 
установите со самостојно финансирање под рег. бр 
44, установата под назив; Основно училиште „Не-
вена Георгиева — Дуња" — Скопје. Предмет на 
работењето на училиштето е: основно образование 
и воспитување на ученици кол подлежат на за-
должително школување од 7—15 години возраст 
односно од I—'VIII одделение. 

Училиштето е основано од Собранието на опш-
тината Кисела Вода — Скопје, со решението брЈЈ 
280 од 26. П. 1964 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
училиштето е Советот за просвета на Собранието 
на општината Кисела Вода — Скопје. 

Училиштето ќе го застапува и потпишува Пе-
ро Стојковски, управител. 

Од Собранието на општината Кисела Вода — 
Скопје. (9) 

На основа решението на Отсекот за општестве-
ни служби на Собранието на општината Брод Ма-
кедонски број 04-3727/1 од 25. XI. 1961 година, ^ 
запишана во регистарот на здравствените уста-
нови, книга I, страна 9, реден број 4, установата 
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под назив: Здравствен дом во Брод Македонски. 
Предмет на работењето на здравствениот дом 
давање на здравствена заштита на осигурените 
лица од подрачјето на Бродска општина, 

Здравствениог дом е основан со решението на 
Собранието на општината Брод Македонски бр. 
03-2869/1 од 23. IX. 1964 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
здравствениот дом е Отсекот за општествени 
служби при Собранието на општината Брод Ма-
кедонски. 

Здравствениот дом ќе биде застапував и пот-
пишуван од управителот д-р Стеван Јованоски и 
книговодителог Лазески Драгомир. 

Од Собранието на општината Брод Македон-
ски, бр. 04-3727/1. (3) 

На основа решението на Собранието на општи-
ната Драчево број 02-1 од 4. I. Ш 5 година, запи-
шана е во регистарот на здравствените установи 
под ред. број 1, установата под назив: Здравствен 
дом — Драчево. Предмет на работењето на уста-
новата е: да врши здравствени услуги на населе-
нието на подрачјето на општината Драчево. 

Здравствениот дом е основан со решението на 
Сббранието на општината Драчево број 01-3789/1 
од 4. УШ. 1964 година. 

Здравствениот дом ќе го потпишува в. д. 
управникот Јаковски Љубомир, лекар, во граници-
те на овластувањето. 

Од Собранието на општината Драчево, бо. 
02-1/65. (13) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Со решение на 'Собранието на општината Ре-
сен број 01-10180 од 28. XI. 1964 година над Пре-
хранбениот комбинат „Преспанка" - Ресен е по-
крената постапка за редовна ликвидација. 

За спроведување постапката на ликвидацијата 
е именувана Ликвидациона управа во состав: 

— Дорче Божиновски, ' з а претседател, 
— Иван Спировски, за член, и 
— Крсте Јовановски, за член. 
Се покануваат поверителите и должниците на 

Прехранбениот комбинат „Преспанка" во ликви-
дација, да во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот, ги пријават своите побарувања, односно 
долгувања спрема Прехранбениот комбинат „Пре-
с л и к а " — Ресен . 

Од Ликвидационата комисија (11) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот'на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 810, страна 801, книга Ш, е запишана под 
фирма: Конфекциона фабрика „Гуро Салај" од 
Лесковац — Продавница во Скопје, улица „Бел-
градска" бр. 34. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на лесна и тешкт конфек-
ција што ја произведува фабриката, а како надо-
полнување продажба на трикотажна стока произ-
ведена од други претпријатија. 
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Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Конфекционата фабрика „Гуро Салај" — 
Лесковац, а согласно со решението на Собраниетс 
на општината Кале - ^Чадпјг број 04-3816 од 14-
XI. 1963 година. 

Продавницата ќе Ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Уруисз Никола, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
Бр. 738/63. (21) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 607, страна Ѕ31, книга П, е запишан под 
фирма: Слаткарско претпријатие „Вапила" од 
Скопје - Киоск во Скопје (Населба „Карпош" II). 
Предмет на работењето на киоскот е: продажба на 
слаткарски производи и сл. што се дел од пред-
метот на работата на претпријатието. 

Киоскот е основан од Работничкиот совет на 
Слаткарското претпријатие „Ванила" — Скопје, а 
согласно со решението на Собранието на општи-
ната Идадија - Скопје број 04-11596 од 18. ХП. 
1963 година. 

Раководител на киоскот е Анка Дуковска. 
Киоскот ќе го претставува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 804/63. (22) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дока во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 657, страна 931, книга П, е запишан под 
фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила" од 
Скопје - Киоск во Скопје (Населба „Тавталиџе"). 
Предмет на работењето на киоскот е: продажба на 
слаткарски производи и сл. што се дел на пред-
метот на работата на претпријатието. 

Киоскот е основан од Работничкиот совет на 
Слаткарското претпријатие „Ванила" - Скопје, а 
согласно со решението на Собранието на општи-
ната Идадија - Скопје број 04-11595 од 18. ХП 
1963 година. 

Раководител на киоскот е Раде Ангеловски. 
Киоскот ќе го претставува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 805/63. /23': 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 667, страна 931, книга П, е запишан под 
фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила" од 
Скопје - Киоск во Скопје (Населба „Карпош" П) 
Предмет на работењето на киоскот е: продажба 

4 на слаткарски производи и слично што се дел од 
предметот на работата на претпријатието. 

Киоскот е основан од Работничкиот совет на 
Слаткарското претпријатие „Ванила" - Скопје, 
согласно со решението на Собранието на општи-
ната Идадија - Скопје број 04-11597 од 18. Х П 
1963 година. 

Раководител на кискот е Ж и в к а Треневска. 
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Киоскот ќе го претставува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 806/63. (24) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 667, страна 931, е запишан под фирма 
Слаткарско претпријатие „Ванила" од Скопје — 
Киоск во Скопје на аголот на улица „Иво Рибар 
Лола" и улица „557" б. б. Предмет на работењето 
на киоскот е: продажба на слаткарски производи 
и сл. што се дел на предметот на работата на прет-
пријатието. 

Киоскот е основан од Работничкиот совет на 
Слаткарското претпријатие „Ванила" — Скопје, а 
согласно со решението на Собранието на општи-
ната Идадија — Скопје број 04-11594 од 18. ХП. 
1963 година. 

Раководител на киоскот е Милутин Стојанев-
ски. 

Киоскот ќе го претставува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 807/63. (25) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека Ј;О регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 812, страна 813, книга Ш, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на големо „Јоша-
ница" од Нови Пазар — Стовариште во Скопи е, 
ул. „Илија- Илиевски" б. б. (Зоолошка градина) 
Предмет на работењето на стовариштето е: трго-
вија на големо и мало со граѓа, градежен мате-
ријал, огрев и огревно дрво, санитарни и инста-
лациони материјали, намештај, црна и обоена ме-
талургија од гранката 114 и 115 и електроматери-
јали од гранката 119. 

Стовариштето е основано од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо „Јоша-
ница" — Нови Пазар, а согласно со решението на 
Собранието на општината Идадија — Скопје броЈ 
04-5129 од 17. X. 1963 година. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Петровски Страхил, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бр. 646/63. (26) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 437, страна 591, книга П, е запишано под 
фирма: Земјоделско стопанство „Гевгелиско Поле" 
—- Гевгелија. Предмет на работењето на стопан-
ството е: земјоделско производство, сточарско про-
изводство и пласман на своите производи. 

Стопанството е основано од Собранието на 
општината Гевгелија, со решението број 03-5307/1 
од 27. XI. 1963 година. 

Стопанството ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Благоја Ристов, директор, во грани-
ците на овластувањето. 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, ФИ 
бр. 802/63. (108) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 266, страна 1027, книга I, е запишано под 
фирма: Претпријатие за прикажување на фил-
мови „Градски кина" — Куманово. Предмет на 
работењето на претпријатието е: прикажување на 
филмови. 

Претпријатието е основано од Собранието нп 
општината Куманово, со решението број 23695/1 
од 18 XI. 1963 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Благоје Богдановски, в. д. директор, 
од Куманово, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ФИ 
бр. 746/63. (113) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 789, страна 627, книга Ш, е запишан под 
фирма: Претпријатие за дистрибуција на елек-
трична енергија на територијата на СРМ „Електро-
Македонита" од Скопје — Производен погон во 
Куманово со самостојна пресметка на доход. Пред-
мет на работењето на погонот е: купување и про-
дажба на електрична ' енергија; експлоатација и 
одржување на електроенергетски постројки; про-
изводство на електрична енергија во електрични 
централи; изградба, реконструкција и ремонт на 
електроенергетски објекти и електрични инстала-
ции; изработка, поправка и контрола на електро-
енергетски постројки, опрема, уреди и инструмен-
ти; електроинсталатерски работи. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Претпријатието за дистрибуира на електрична 
енергија на територијата на СРМ „Електро-Маке-
донија" — Скопје, а согласно со решението на 
Собранието на општината Идадија — Скопје број 
04-3226 од 31.УП1.1963 година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Сречко Антевски, директор на по-
гонот, Додевски Петар, Пешевски Г. Петар и Тра ј -
ковски Т. Владимир, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ФТЈ 
бр. 799/63. (Ц4) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 813, страна 819, книга I, е запишано под 
фирма: Трговско'претпријатие увоз-извоз ,.Грамат" 
— од Загреб — Претставништво во Скопје, улица 
„Никола Вапцаров" бр. 57. Предмет на работењето 
на претставништвото е: склучување купопродажни 
ДОГОВОРИ ВО име и за сметка на претпријатието, о 
во рамките на одобрената дејност на работа. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Трговското претпријатие увоз-извоз „Гра-
мат" — Загреб, а согласно со решението на Собра-
нието на општината Идадија — Скопје број 04-8760 
од 2. XI. 1963 година. 
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Претставништвото ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува Киро Цветковски, раководи-
тел, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 725/63. (123) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 98, страна 
463, книга I, е запишана под назив: Земјоделска 
задруга „Слога" во село Умин Дол, Кумановска 
околија. Предмет на работењето на задругата с. 
земјоделско производство организирано на општо-
народна земја, земја земена под закуп или добиена 
на бесплатно користење и сопствена земја; орга-
низирање земјоделско производство на земјата на 
индивидуалните производители преку создавања 
на разни видови кооперации; вршење услуги н^ 
земјоделските производители со земјоделски ма-
шини и справи како и вршење на разни услуги 
што се во врска со земјоделското производство 
договарање вишоци од земјоделското производство 
преземање и пласман на истите од своето под-, 
рачје; снабдување на земјоделските производител,: 
со потребен репродукционен материјал, семе, веш-
тачко ѓубре и др.; преработка и доработка на зем-
јоделски производи и тутун; организирање ш 

штедење и кредитирање; организирање тов на 
стока и организирање на домашна ракотворба; 
купување на земја и изградба на неопходни згра-
ди; промет со селскостопански производи; снаб-
дување членовите задругари со неопходно потреб-
ни индустриски стоки преку својата продавница: 
стручно издигање на кадри нужни за обавување 
стопанската активност на задругата; снабдувањ. 
и транспорт на огревен и градежен материјал за 
задругарите. 

Задругата е основана од Собранието на општи-
ната Куманово, со решението број 17337/1 од 6. IX 
1963 година, а од спојување на земјоделските за-
други „Слога" — село Умин Дол, „Нов век" — с 
Љубодраг, Кумановска околија. 

Членови на управниот одбор на задругата се 
Јованче Илиевски, Радомир Петковиќ, Стојко Ста-
менковиќ, Живоин Ристиќ, Новица Цветковиќ, 
Милоја Стојковиќ и Александар Гелевски, чле-
нови. Претседател на управниот одбор е Радомир 
Петковиќ. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат V 
раздолжуваат инженер Александар Гелевски, уп-
равник и Иван Величковски, ш е ф на сметковод-
ството, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 795/63. (115) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 67, страна 193, е запишана под фирма: 
Претпријатие за промет со отпадоци и стари упо-
требливи предмети на големо „Отпад" — Скопје — 
Откупна станица во Скопје (населба „Карпош" П) 
Предмет на работењето на станицата е: откуп и 
продажба на сите видови отпадоци и разни упо-
требливи предмети од текстилна и метална стока, 
градежен материјал, водоводен и канализационен 
материјал. 
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Откупната станица е основана од Работничкиот 
совет на Претпријатието „Отпад" — Скопје, а со-
гласно со решението на Општинското собрание 
на општината Идадија — Скопје број 04-6218 од 
23. X. 1963 година. 

Откупната станица во Скопје ќе ја потпишува 
задолжува и раздолжува НИКОЛОВСКИ Филимон 
Трпе, раководител, во границите на овластувањето 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 733/63. (124) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 88, страна 253, е запишана под фирма' 
Фабрика за бонбони и чоколади „Европа" од Ско-
пје — Работничко службеничка менза во Скопје 
(при фабриката). Предмет на работењето на мен-
зата е: вршење угостителски услуги на работни-
ците и службениците запослени во фабриката — 
исхрана на членовите на работниот колектив, то-
чење на безалкохолни пијалоци, вклучувајќи и 
пиво. 

Мензата е основана од Работничкиот совет на 
фабриката „Европа" од Скопје, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Саат 
Кула - Скопје број 03/1-8466 од 24. VIII. 1961 го-
дина. 

Работничко-службеничката менза ќе ја потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат Михо Коста 
Бахчовански, раководител на мензата, и Трајче 
Давчев Мешковски, раководител на стопанско-
сметководниот сектор на фабриката, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 747/63. (125) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. број 541, страна 1593, е запишан под фирма ' 
Фабрика за синтетички текстилни влакна и про-
изведи од ацителен во изградба „Наум Наумовски-
Борче" — Скопје — Работнички ресторан во Ско-
пје (во кругот на фабриката). Предмет на работе-
њето на ресторанот е: давање угостителски услуги 
само за потребите на членовите на работниот ко-
лектив на фабриката. 

Ресторанот е основан од Работничкиот совет 
на Фабриката „Наум Наумовски — Борче" — Ско-
пје, а согласно со решението на Собранието НР 
општината Кисела Вода — Скопје број 04-8789 од 
7. XI. 1963 година. 

Мензата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Александар Миланов Ацовски, в. д. ра-
ководител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 679/63. (126) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 438, страна 597, книга II, е запишано под 
фирма: Индустриско претпријатие „Изолмонт" се-
ло Градско. Предмет на работењето на претприја-
тието е: производство на битуменски, пластични и 
изолациони материјали; импрегнирање на градеж-
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ни и поледелски материјали, вградување-монтажа 
и полагање на битуменски, пластични и други 
изолациони материјали; производство на хемика-
лии за заштита на градежни материјали и сред-
ства за работа; хемско производство на бои и ла-
кови. 

Претпријатието е основано од Собранието на 
Општината Градско, со решението број 3780 од 
23. ХИ. 1963 година 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Лазовски Драги, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 18/64. (134) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 814, страна 825, книга Ш, е запишано под 
фирма: „Аутотехна" — претпријатие за промет и 
наем на моторни возила — Загреб — Претстав-
ништво во Скопје, улица „Гоце Делчев" бр. 29. 
Предмет на работењето на претставништвото е: 
склучување на купопродажни договори во име и 
за сметка на претпријатието, а во рамките на 
одобрената дејност за работа и одржување врски 
со своите комитенти на подрачјето на СР Маке-
донија и АП! Косово и Методија. 

Претставништвото е основано од Собранието 
на општината Идадија — Скопје, со решението 
број 04-9043 од 7. XI. 1963 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Р1есторовски Киро, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 24/64. ( 1 4 6 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 88, страна 201 е запишана под фирма 
Трговско претпријатие за промет со мешани стоки 
„Маврово" од Гостивар — Продавница во Гостивар 
на улица „ЈНА". Предмет на работењето на про-
давницата е: промет со мебел, железарска и ме-
тална стока, велосипеди, шивачки машини и при-
бор, музички инструменти, радиоапарати и прибор 
и електротехнички материјали. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Маврово" — Го-
стивар, а согласно со решението на Собранието 
на општината Гостивар број 7407/2 од 31. X. 1963 
година. 

Раководител на продавницата е Тотре Мемедов 
Риза. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бр. 36/64. (170) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавув! 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 88, страна 201, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за промет со мешани стоки 
„Маврово" - Гостивар — Продавница за самоно^ 
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служување во Гостивар, ул. ,,ЈНА". Предмет на 
работењето на продавницата е: промет со делика-
теси^ производи, месо и производи од месо, жи-
вотни намирници и предмети за куќни потреби, 
производи врз база на шеќер и какао, млеко и 
млечни производи, леб и печиво, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, риба, јајца, тутунски пре-
работки, кибрит и прибор, стакло, порцелан и ке-
рамичка стока, дрогерски стоки, бои, лакови, хе-
микалии и прибор и мешана индустриска стока 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Маврово" -- Го-
стивар, а согласно со решението на Собранието на 
општината Гостивар број 7407 од 31. X. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Рушити Саитов 
Реџеп. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 37/64. (171) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 121, стра-
на 797, книга I, е запишана под назив: Земјо-
делска задруга „Напредок", од село Марвинци 
Предмет на работењето на задругата е: обработу-
вање на земјишни површини, производство на гра-
динарски култури, житарици, индустриски кул-
тури и крмни култури; одгледување на крави з-
производство на млеко, приплоден материјал и 
телиња за гоење; одгледување на свињи, живина 
и овци; лозарство, производство и преработка на 
грозје; овоштарство; откуп и продажба на земјо-
делски производи од приватен и социјалистички 
сектор и вршење на разни услуги и кооперирање 
со индивидуални производители. Споредна дејност' 
продажба на сопствени производи. 

Задругата е основана од Собранието на опш-
тината Валандово, со решението бр. 2985/1 од 1. X 
1С63 година а од спојување на Земјоделските за-
други: „Напредок" — село Марвинци, „Илинден' 
— село Грчиште и „Братство" — село Балинци 

Членови на управниот одбор на задругата се 
Милушев Т. Ристо, претседател, Лазов Атанас, Јо-
ванов Митре, Попов Мито, Спасов Мито, Петков 
Глигор, Киров Тодор и Николов Васил. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Савов Петар, управник, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 788/63. (183) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 418, страна 435, книга П, е запишан под 
фирма: Земјоделски комбинат ,,Повардарие" од 
Неготино — Трговски дуќан во Демир Капија. 
Предмет на работењето на дуќанот е: продажба 
на мало на сите видови пресни и преработено ово-
шје и зеленчук, млеко, млечни производи, месни 
производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци 
изливни и во запечатени шишиња и цигари. 
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Дуќанот е основан од Работничкиот совет на 
Земјоделскиот комбинат „Повардарие" од Него-
тино, со решението на Народниот одбор на оп-
штината Неготино број 04-1633/1 од 30. V. 196? 
година. 

Раководител на дуќанот е Тодоров Јованов 
Васил. 

Дуќанот ќе го претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 4/64. (186) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 439, страна 603. книга П, е запишано под 
фирма: Електрично претпријатие за изградба и 
експлоатација на Црноречките хидроцентрали „Цр^ 
норечки хидроцентрали" — Кавадарци. Предмет 
на работењето на претпријатието е: изградба на 
Црноречките хидроцентрали и производство на 
електрична енергија. 1 

Претпријатието е основано од Заедницата на 
електростопанските претпријатија на СР Маке-
донија „Електростопанска заедница" — Скопје, а 
согласно со одлуката на Управниот одбор донесена 
на П вонредна седница одржана на 16. I. 1964 го-
дина. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Пеов Васил, директор, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 40/64) (187) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 816, страна 859, книга. Ш, е запишан под 
фирма: Претпријатие „Словенија транспорт" од 
Љубљана — Претставништво во Скопје, ул. „Же-
лезничка" б. б. (зграда на царинарницата). Пред-
мет на работењето на претставништвото е: при-
фаќање и опрема на моторни возила и стоки. 

Претставништвото е основано од Собранието 
на општинава Идадија - Скопје број 04-9915 од 
16. ХП. 1963 година. 

Раководител на претставништвото е Нико-
ловски Горев Блаже. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 814/63. (188) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 311, страна 1409, книга I е запишана под 
фирма: Фабрика за текстилна канфекција „На-
предок" — Гаковица - Продавница во Тетово, 
улица „Страшо Пинџур. Предмет на работењето 
на продавницата е: промет со сите видови кон-
фекција (машка, женска и детска), машка, женска 
и детска трикотажа, сите врсти постелина како 
и душеци, јоргани, перници, чаршави и друго, како 
и позамантерски производи. 
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Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Фабриката за текстилна конфекција „На-
предок" — Гаковица, а согласно со решението на 
Собранието на општината Тетово број 04-15990/1 
од 25. I. 1964 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Трпе' Коцев Серафимовски, раково-
дител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 52/64. (191) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 68, страна 197, е запишана под фирма: 
Претпријатие електроника и фина механика „Бран4 

— Скоцје — Продавница во Скопје, улица „27 
март" бр. 4. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на мало на акустично-визуелни 
електронски уреди, електрични апарати за дома-
ќинство, сите видови машини за пишување и 
каси и делови за сите нив. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието електроника и фина меха-
ника „Бран" — Скопје, а согласно со решението 
на Собранието на општината Идадија — Скопје 
број 04-11386 од 13. ХП. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Махмуд Му-
миновиќ. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи 
бр. 41/64. (213) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 35, стра-
на 137, е запишано под фирма: Земјоделска за-
друга „Поток" од село Глумово — Продавница во 
Скопје (Плац катастарска парцела 426, улица „142", 
подрачје на НОО Кале - Скопје). Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на мало 
вар, градежен материјал и огревно дрво. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Поток" село Глумово, Скопска околија, а 
согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кале - Скопје број 7059 од 25. ХП 
1962 година. 

Раководител на продавницата е Амети Идриза 
Енвер. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 79/64. (214) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 315, страна 1433, книга I е запишан под 
фирма: Угостителски дуќан - бифе „Илинден" во 
село Раотинце со паушална пресметка. Предмет 
на работењето на дуќанот е: вршење угостителски 
услуги. 

Дуќанот е основан од Народниот одбор на оп-
штината Теарце, со решението бр. 01-2587/1 од 
6. IV. 1963 година, 
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Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Зафировски Апостолов Цене, раководи-
тел, во границите на овластувањето 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 60/64. (225. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 313, страна 1421, книга I, е запишан под 
фирма: Угостителски дуќан со паушална пре-
сметка „Бистра" во село Прељубиште, Тетовска 
околија. Предмет на работењето на дуќанот е. 
вршење угостителски услуги. 

Дуќанот е основан од Собранието на општи-
ната Теарце, со решението бр. 01-2587/2, од 6. VI 
1963 година. 

Дуќанот ќе го потпишува, задопжува и раз-
должува Ѓорѓевски Трпков Стоислав, раководител, 
во границите на овластувањето 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 61/64. (226) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 440, страна 609, книга П, е запишан под 
фирма: Шумско индустриски комбинат „Страшо 
Пинџур" од Кавадарци. Предмет на работењето 
на комбинатот е: обнова и експлоатација на шу-
мите, заштита на шумите, изградба на шумски па-
тишта, смоларење и производство на вар, произ-
водство на сите видови разна граѓа, шпер плочи, 
иверасти плочи, фурнир, дрвена амбалажа и др 

Комбинатот е основан од Собранието на опш-
тината Кавадарци, со решението број 03-8433 од 
20. ХП. 1963 година, а со фузија на Шумското 
стопанство „Бор" — Кавадарци и Дрвниот комби-
нат — Кавадарци. 

Комбинатот ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Тошо Чулев, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 76/64. (242) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег.бр. 77, страна 221, е запишана под фирма: 
Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" од 
Скопје — Продавница број 5 во Скопје, улица 
„Иво Рибар Лола" бр. 130. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на ма-ло на намештај 
од сопствено производство и производи од други 
индустриски претпријатија, како дополнување на 
асортиманот на производите. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието за дрвна индустрија „Тре-
ска" - Скопје, а согласно со решението на На-
родниот одбор на општината Идадија — Скопје 
бр. 02/4-7763/1 од 26. IV. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Јордан Ди-
митровски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
н овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 399/63. (257) 

Бр: 3 -- Стр: 43 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег бр. 820, страна 883, книга Ш, е запишана поп 
фирма: Фабрика за кожи и обувки ,,Фрушка Гора" 
ед Рума — Продавница во Скопје, ул. „Бит Па-
зар" бр. 11. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на своите производи, а за надо-
полнување на асортиманот и продажба на произ-
води од други производители, како и продажба 
на прибор за одржување на чевли, продажба на 
чорапи и други производи што се непосредно вр-
зани за одржување на чевли. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Фабриката за кожи и обувки „Фрушка Го-
ра" — Рума, а согласно со решението на Собра-
нието на општината Кале — Скопје број 04-5600 
од 29. XI. 1963 година. 

Продавницата ќе ја потпишува,, задолжува и 
раздолжува Кочевски Драган, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп 
бр. 44/64. (243) 

Окружниот стопански суд /во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 817, страна 865, книга Ш, е запишан под 
фирма: Центар за занаетчиски услуги „Автоко-
манда" во Скопје. Предмет на работењето на цен-
тарот е: ќе врши дејности од Услужното занает-
чиство а имено: берберско фризерски кондура-
џиски, шивачко-комунални услуги. 

Центарот е основан од Станбената заедница 
„Автокоманда" - Скопје со одлука број 220/1 од 
27. VI. 1963 година. 

Пентарот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Сарџсвски Никола Кипро, управник, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 64/64 (244) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 819, страна 877, книга Ш е запишана под 
фирма: Југословенско туристичко и автобуско 
претпријатие „Пугник" од Белград - Филијала во 
Скопје, ул. „Маршал Тито" број 41. Предмет на 
работењето на филијалата е: обавување ,работите 
што спаѓаат во рамките на одобрената дејност за 
работа на Југословенското туристичко и автобуско 
претпријатие „Путник" — Белград. 

Филијалата е основана од Работничкиот совет 
на Претпријатието „Путник" — Белград, а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Идадија - Скопје број 6021 од 26. XI. 1963 година. 

Филијалата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Кирил Јанев, директор на филија -
лата, Никола Гугувчевски, ш е ф на пословница за 
туризам, Никола Арсовски, ш е ф на сметководство-
то, и Александра Шулевска, самостоен книговоди-
тел. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 281/63. ^ 

Окружниот стопански суд ЕО Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
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рег. бр. 667, страна 931, е запишан под фирма' 
Слаткарско претпријатие „Ванила" од Скопје -
Киоск во Скопје, улица „Водњанска" бр. 1. Пред-
мет на работењето на киоскот е: продажба на 
слаткарски произведи и слично што се дел од 
предметот на работењето на претпријатието. 

Киоскот е основан од Работничкиот совет на 
Слаткарското претпријатие „Ванила" — Скопје, а 
согласно со решението на Собранието на општина-
та Идадија - - Скопје број 04-3220 од 15. П. 1964 
година. 

Раководител на киоскот е Галип Чараглу. 
Киоскот ќе го претставува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 98/64. (270) 

КОНКУРСИ 
Управниот одбор на установата за дневен пре-

стој на деца од претшколска возраст „Боца Ива-
нова" - Општина Кисела Вода — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за раководител на градинката — јасли во насел-
бата „11 Октомври" — Скопје 
Услови: 

Средна или ВПИЛ со повеќе години практика 
и положен стручен испит, куса биографија. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до установата. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (95) 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАГНО-
Ј У В А Њ Е НА РАБОТНИЦИ у - ТИТОВ ВЕЛЕС 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 
1. ЛЕКАР во службата за Професионална 

ориентација 
2,. ПОМ. ЛЕКАР во службата за Професио-

нална ориентација 
У С Л О В И : 
Под точка 1 кандидатот треба да има завр-

шено медицински факултет и над 5 години прак-
тика во струката; 

Под точка 2 канддатот треба да има завр - . 
шено средно медицинско училиште. 

Молбите, таксирани со 50 динари таксена мар-
ка, куса биографија и останатите документи по 
чл. 31 од Законот за јавните службеници да се 
достават до Управниот одбор на Заводот за зало-
ж у в а њ е на работници — Титов Велес. 

Лицата што се во работен однос заедно со мол-
бата да достават и потврда дека ќе бидат ослобо-
дени од работа доколку бидат примени. 

Платата се одредува според Законот за јавните 
службеници, а положај ната според одлуката з4 

положајните плати на Заводот. 
Конкурсот трае до пополнување на работното 

место. (121) 
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УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР 

КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на работа СЕКРЕТАР 
УСЛОВИ ЗА ПРИЕМ НА РАБОТА: 

Во предвид доаѓаат кандидати што имаат за-
вршено: филозофски факултет — група книжев-
ност, правен факултет, виша управна школа, ВПШ 
— група книжевност, или средно образование (гим-
назија). 

Молби со кратка биографија за движењето во 
службата се поднесуваат до Дирекцијата на Теата-
рот - Куманово, во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето. 

Плата по Законот за јавните службеници. 
Положбената плата по Одлуката за положбе-

ните плати на службениците во Театарот. 
Конкурсот останува отворен до пополнување 

па работното место 

Конкурсната комисија за заснивање и отка-
жување на работниот однос на Клиниката за дет -
ски болести на Медицинскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места и то 

1. Лекари — — — — — — - — 5 

УСЛОВИ: 
Кандидатите треба да имаат завршено меди-

цински факултет, да не се постари од 28 години, 
да исполнуваат услови за специјализација и да 
владеат со еден од странските јазици и тоа: фран-
цуски, германски, англиски или руски јазик. 

Рок за поднесување на молбите е 15 дена од 
објавувањето на конкурсот, а во случај на неис-
полнување на сите работни места до нивното по-
полнување. Личен доход според Правилникот за 
расподелба на личните доходи на персоналот н-
Клиниката. 

Молбите со потребните документи предвидени 
со чл. 31 од ЗЈС, таксирани со 50' динари таксенс 
марка се поднесуваат до Секретаријатот на Кли-
никата. Кандидатите што се во работен одно--
ладнесуваат и согласност од установата дека му се 
дозволува учество на конкурсот. (10' 

ГРАДЕЖНИОТ ЦЕНТАР 
ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОСПОСОБУ 

ВАЊЕ НА КАДРИ СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следниве работни места: 
1. Технички директор 
2. Виши инструктор 
3. Еден инструктор за ѕид,ари 
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4. Еден инструктор за тесари 
5. Еден инструктор за ракувачи со градежни 

машини 
6. Двајца инструктори за механичари за по-

правка на градежни машини 
7. Еден технички цртач во градежништвото 
8. Еден сметководител 
9. Осум надворешни соработници за ракувачи 

со градежни машини. 
За пополнување на работните места потребни 

се следниве услови: 
Под точка 1 и 2, технички факултет, градежен 

или архитектонски отсек со работно искуство. 
Под точка 3, 4, 5 и 6 степен на образование на 

висококвалификуван работник од наведените за-
нимања и училиште за квалификувани, високо-
квалификувани работници или градежно техничко 
училиште за возрасни. 

Под точка 7 потребно е кандидатот да биде 
оспособен за работно место технички цртач. 

Под точка 8 да има завршено средно економско 
училиште со работно искуство. 

Под точка 9 да се висококвалификувани ра-
ботници. 

Личен доход според правилникот за лични до-
ходи на Градежниот центар, а за работните места 
под точка 1, 2 и 8 може и по споразум. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. 

Молби со потребните документи се поднесу-
ваат до Градежниот центар. (12) 

На основа чл. 25 од Правилникот за работни 
односи, Конкурсната комисија при Здравствениот 
дом — Дебар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места и тоа' 
— лекар на специјализација по педијатрија 

(детски лекар) 
— четири лекари од општа практика 
— еден медицински техничар — лаборант 
— два заботехничари 
— еден забар 
— две бабици и 

— една детска негователка 

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

медицински факултет, обавезен лекарски стаж. 
положен државен испит, како и да има потврда 
дека владее еден од ма кои било странски јазици. 

За работното место под два да има медицин-
ски факултет, без стаж, и без да го отслужил 
воениот рок. 

За работното место под три да има завршено 
средно медицинско училиште, или на него рамна 
школа со познавање на работи од лабораторија и 
отслужен воен рок. 

За работното место под четири, да има завр-
шено средно забарско училиште - заботехничар 

За работното место под пет да има завршено 
средно забарско училиште како и да ја регулисал 
воената обврска. 

За работното место под шест да има двегодиш-
на бабичка школа, или на неа рамна призната 
школа за вршење на бабички работи. 

За работното место под седум, да има завр-
шено училиште за детски негователка или на неа 
рамна школска спрема со кое да е способна за оба-
вување на негователска должност. 

Молбите со документите предвидени со чл. 31 
од З Ј С да се достават до Управата на оваа уста-
нова, прописно таксирани. 

Личниот доход за работните места под реден 
број 1 и 2 спрема правилникот за расподелба на 
личниот доход а може и по договор, а исто така 
за лекарите од општа практика Установата обез-
бедува прекувремена работа (дежурства и слично!, 
како и стан во новоградба. 

Стапувањето на работа под сите седум точки 
веднаш. 

Конкурсот останува отворен до пополнување 
на напред опишаните работни: места. (122) 

СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА -
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за хонорарен наставник по предметите општа ис-
торија и методика на наставата по историја. 

Кандидатите за тоа работно место треба да ги 
исполнуваат условите од член 174 од Законот за 
високото школство на, СРМ. 

Кандидатите можат да конкурираат поодделно 
за предметот општа историја и предметот методика 
на наставата по историја. 

Предност имаат кандидатите што се во изборно 
звање. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот 
на Педагошката академија во рок од 15 дена од 
објавувањето на конкурсот. (149) 

ИСПРАВКА 

Во конкурсот на Факултетскиот совет на Ме-
дицинскиот факултет — Скопје, објавен во ,,Служ-
бен весник на СРМ" бр. 1/65, под огл. бр. 3 се из-
менува следното: 

1) Место објавеното „— за тројца асистенти по 
предметот Педијатрија", треба да стои: „ — за двај-
ца асистенти по предметот Педијатрија и еден 
стручен соработник". 

2) К а ј предметот Хистологија со ембриологија 
зборовите „еден асистент" се заменуваат со „двајца 
асистенти". 

3) К а ј предметот Патофизиологија зборот „аси-
стент" се заменува со зборовите „стручен соработ-
ник". 

4) По предметот Неуропсихијстрија се додава 
нов став кој гласи: „— за еден асистент по пред-
метот Биохемија со медицинска хемија". 

Од Факултетскиот совет на Медицинскиот 
факултет - Скопје (147) 
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УПРАВНИОТ ОДБОР ПРИ ГИНЕКОЛОШКО-
АКУШЕРСКАТА КЛИНИКА ПРИ МЕДИЦИН-
СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Лекари на одделение по педијатрија 2 
Услови: Завршен медицински факултет, оба-

везен лекарски стаж и положен стручен испит и 
знаење на еден странски јазик. 

Молбите заедно со документите и биографија 
да се доставуваат до Гинеколошко-акушерската 
клиника во Скопје. 

Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-
ното место. (14) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДИРЕКТОР НА РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ 

„ВАНЧО ПРКЕ" ВО ШТИП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место. 
ДИРЕКТОР НА РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕР-

ЗИТЕТ „ВАНЧО ПРКЕ" - ШТИП 

У с л о в и : 
1. Да има завршено филозофски факултет - -

група филозофија, со над 5 години работен стаж, 
положен стручен испит за звањето и да работел 
во установи за образование на возрасните. Пред-
ност имаат оние кандидати што работеле во работ-
нички универзитети. 

2. Кандидатите со молбата треба да приложат 
и кратка биографија за движењето во службата. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-
њето. (13) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА УСТАВНИОТ 
СУД НА МАКЕДОНИЈА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следниве работни места: 

1. Стручни соработници — — — — — 4 
2. Раководител на службата за општи работи 1 
3. Водител на уписници — архивар — — — 1 
4. Технички секретари — — — — — — 2 

У С Л О В И : 

За работното место под 1 кандидатите треба 
да имаат завршен правен факултет и положен 
судиски, адвокатски или испит за референт I врста; 

За работното место под 2 кандидатот треба да 
има виша стручна подготовка; 

За работното место под 3 кандидатот треба да 
има средна стручна подготовка; 

За работните места под 4 кандидатите треба 
да имаат средна стручна подготовка и да владеат 
со пишување на машина како дактилограф од II 
класа. 

Поблиски услови се добиваат во Уставниот суд 
на Македонија, зграда на Собранието на СРМ, 
соба бр. 125. 

Молбите со потребните документи и биографии 
за досегашното движење во службата се доставу-
ваат до Конкурсната комисија при Уставниот суд 
на Македонија во рок од 15 дена од објавувањето 
на овој конкурс. (148) 

На основа член 47 од Законот за изградба на 
инвестициони објекти („Сл. весник на СРМ" бр. 
33/62), Медицинскиот центар од Гостивар објавува 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за изградба на инвестициони објект-детски диспан-
зер во град Гостивар, ул. „Мајор Чеде Филипов-
ски" број 17. 

Претсметковната вредност на објектот изнесу-
ва 30,000.000 (триесет милиони) динари. 

Лицитацијата ќе се одржи во просториите на 
Медицинскиот центар — Гостивар 30 дена по денот 
на објавувањето во печатот, во 10 часот. 

Наддавањето ќе биде со давање „клуч на вра-
та" за фиксна сума, без оглед на грешките во 
предмерот и претсметката, се според проектот и 
техничкиот опис. 

Учесниците на наддавањето се должни да до-
стават: 

1. Писмена понуда во затворен плик, 
2. Гарантно писмо од народната банка во из- ' 

нос од 1% од пресметковната вредност на објек-
тот, 

3. Потврда за регистрација на претпријатието и 
4. Полномошно. 
Рок за извршување на објектот е 6 месеци по 

потпишување на договорот за градбата. 
Елаборатот се става на увид секој работен ден 

од 9 до 12 часот во просториите на Медицинскиот 
центар Гостивар. (150) 

СОДРЖИНА 
Страна 

7^ Упатство за начинот на преземањето на 
архивите на поранешните општини и на 
околиите како и за ставање на располага-
ње службениците на општинските и око-
лиските собранија и нивните фондови — 33 

"8. Упатство за извршување на одредбчте од 
членовите 10, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 29 и 30 
од Законот за подрачјата на општините во 
Социјалистичка Република Македонија — 34 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември4' 
бр. 10-а Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уред ник Петар Јаневски. Жиро смегка број 802-11/1-698 

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


