
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба, Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата Број 34 

Четврток, 24 септември 1964 
С к о п ј е 

Год. XX 

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

180. 
На основа член 39 став 3 од Законот за држав-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТА-

РОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. За помошник на секретарот на Извршниот 
совет, се назначува БОРИС СТЕФАНОВСКИ, досе-
гашен генерален секретар на Универзитетот во 
Скопје. 

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

Бр. 09-1636/1 
26 јуни 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 

Обласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-13654/1 од 5 ав-
густ 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Колевски Александар, роден на ден 13 март 
1920 година во село Челопек, Тетовска околија, од 
татко Миладин и мајка Стојна, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Андро. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (335) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-11876/1 од 2 јули 
1964 година, ја одобри промената на личното име 
на Махмуд Махмуд, роден на 20 август 1931 година 
во село Радолишта, Охридска околија, од татко 
Хасан и мајка Ханифе, така што во иднина лич-
ното име ќ^ му гласи Кала Куртиш. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (388) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-13551/1 од 11 
август 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарно™ име на Панев Стојан, роден на ден 21 
март 1932 година во град Штип, од татко Горѓе и 
мајка Беца, така што во иднина фамилијарно™ 
име ќе му гласи Цеков. Со истото решение одобре-
на е промената на фамилијарно™ име и на Па-
нева Стојанка, родена на 31 јануари 1936 година во 
село Карбинци, Штипска околија, од татко Тодор 
и мајка Сава, така што во иднина фамилијарно™ 
име ќе и гласи Цекова. 

Промената се протегнува и на малолетното дете 
Панева Весна, родена на 26 мај 1963 година во 
град Штип. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (389) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-12967/1 од 20 
август 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарно™ име на Талевски Кицо и сопругата му 
Талевска Тодорка, обајцата од село Долно Егри, 
Битолска околија, така што во иднина ќе се слу-
жат со фамилијарно™ име за Кицо Андоновски 
и за Тодорка Андоновска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (390) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-13552/1 од 11 
август 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарно™ име на Јефремов Стефан, роден на ден 
1 октомври 1935 година во Штип, од татко Никола 
и мајка Љубица, така што во иднина фамилијар-
но™ име ќе му гласи Илиев. 

Оваа промена важи од денот на објавување™ 
во „Службен весник на СРМ". (391) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-11845/1 од 13 јули 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Ризаов Суави, роден на ден 18 ноември 1950 го-
дина во Кочани, од родители: татко Сами и мајка 
Захиде, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Ерол. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (392) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-14052/1 од 11 ав-
густ 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Бајрами Хатем, роден на 25 април 1934 го-
дина во село Лисец, Тетовска околија, од татко 



Стр. 578 — Бр. 34 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 24 септември 1964 

Рамис и мајка Небије, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Етем. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРИ". (394) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-14051/1 од 11 ав-
густ 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Сибиновски Милосав, роден на ден 11 јули 
1932 година во село Луковица, Тетовска околија, 
од татко Мисаил и мајка Звезда, така што во ид-
нина личното' име ќе му гласи Блажески Славе. 
Промената е одобрена и на Сибиноска Јордана, 
родена на ден 15 април 1934 година во село Врат-
ница, Тетовска околија, од татко Петар и мајка 
Епса, така што во иднина фамилијарно^ име ќе и 
гласи Блажеска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (396) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-13537/1 од 5 
август 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарно™ име на Арсов Стеван, роден на ден 29. 
ХП. 1934 година во село Глишиќ, Титоввелешка 
околија, од татко Ристо и мајка Таса, така што во 
иднина фамилијарното име ќе му гласи Пановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (397) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-13653/1 од 5 
август 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Иловски Михаил, роден на 7 мај 1923 го-
дина во село Рамне, Охридска околија, од татко 
Кузман и мајка Совка, така што во иднина лич-
ното име ќе му гласи Митаноски Миле. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (398) 

јули 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарно™ име на Мурговски Томислав, роден на 
ден 20 март 1940 година во село Радобор, Битолска 
околија, од родители: татко Методија и мајка Дана, 
така што во иднина фамилијарно^ име ќе му 
гласи ДИМКОВСКИ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (401) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-13022/1 од 30 
јули 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Гиновски Благоја, роден на ден 14 ноември 
1924 година во село Куратица, Охридска околија, 
од татко Ило и мајка Гурга, така што во иднина 
личното име ќе му гласи КОТОСКИ Богоја. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (402) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-14021/1 од 7 
јануари 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарнота име на Демировски Кирил, роден на 20 
јули 1939 година во село Русиново, Штипска око-
лија, од татко Глигор и мајка Јанга, така што во 
иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Димитров-
СКИ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (403) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-14050 од 11 ав-
густ 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Бакија Џемиле, родена на ден 5 јуни 1943 
година во село Бозовце, Тетовска околија, од татко 
Мемед и мајка Џанфезаре, така што во иднина 
роденото име ќе и гласи Кадиме. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (407) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-14176/1 од 15 
август 1964 година, ја одобри промената на фами-
лии арното име на Ристески Ристе, роден на 2 јуни 
1926 година во село Долно Косоврасти, Охридска 
околија, од татко Спасе и мајка Јованка, така што 
во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Цвет-
ковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (399) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11612 од 2 јули 
1964 година, ја одобри промената на фамилијарно^ 
име на Јанкуловски Трајан, роден на - ден 9 ок-
томври 1924 година во село Ерековци, Битолска 
околија, од родители: татко Блаже и мајка Неда, 
така што во иднина фамилијарно1?© име ќе му 
гласи Мицевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (400) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-12663 од 15 

Републичкиот секретаријат, за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-14236/1 од 15 
август 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Бекири Сервет, родена на ден 15 март 
1947 година во село Синичане, Тетовска околија, 
од татко Селман и мајка Зение, така, што во ид-
нина роденото име ќе и гласи Елмаз. 

Оваа промена важи од денот на, објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (408) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-13839/1 од 11 
август 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Михова Цвета, родена на ден 10 март 
1964 година во Кавадарци, Титоввелешка околија, 
од татко Александар и мајка Стевка, така што во 
иднина роденото име ќе и гласи Миска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (409) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-13714/1 од 5 
октомври 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име на Селмановски Нафиз, роден на ден 
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26 април 1844 година во село Лабуништа, Охридска 
околија, од татко Мустафа и мајка Вехибе, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Назим. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (410) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11559/1-1964 
година, ја одобри промената на фамилијарно™ име 
на Ангеловски Трајко, роден на ден 1 март 1925 
година во е. Дреново, Титоввелешка околија, од 
татко Милан и мајка Пандура, така што во ид-
нина фамилијарно™ име ќе му гласи Тодоровски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (411) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-12314 од 22 
јули 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Николовски Стојко, роден на 9 јули 1953 
година во село Локвица, така што во иднина ро-
деното име ќе му гласи Мирко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (412) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-8621/1-1964 го-
дина, ја одобри промената на фамилијарно™ име 
на Николовски Стојан од село Поешево, Битолска 
околија. Промената се протегнува и на малолетни-
те му деца Благоја и Аница, така што во иднина 
фамилијарно™ име ќе им гласи Николовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (413) 

Републичкиот секретаријат за (внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-13363/1 од 5 
август 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарно™ име на Шемсија Исак, роден на 15 март 
1939 година во село Вешале, Тетовска околија, од 
татко Арслан и мајка Махмудије, така што во 
иднина фамилијарно™ име ќе му гласи Амзаи. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (414) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11560/1-1964 
година, ја одобри промената на фамилијарно™ 
име на Митров Ристивоје роден на ден 23 декември 
1936 година во село Гавато, Титоввелешка околија, 
ед татко Тодор и мајка Софија, така што во ид-
нина фамилијарно™ име ќе му гласи Димов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (415) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11618 од 30 
јули 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Ѓуровска Тода, родена на ден 26 август 
1946 година во село Витолиште, Битолска околија, 
од родители: татко Аспарух и мајка Зоја, така 
што во иднина роденото име ќе и гласи Тодорка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во. „Службен весник на СРМ". (416) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-13601 од 11 ав-
густ 1964 година, ја »добри промената на фами-
лијарно™ име на Христовски Јован, роден на 5 
септември 1932 година ВО' Битола, од родители: 
татко Димко и мајка Тема, така пгго во иднина 
фамилијарно™ име ќе му гласи Јовановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (417) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-14702/1 од 20 
август 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Каркалашев Рашко, роден на ден 18 фе-
вруари 1925 година во село Богданци, Титоввелеш-
ка околија, од татко Илија и мајка Марија, така 
што во иднина личното име ќе му гласи Тумбов 
Ристо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (418) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со" решението број 20-13424/1 од 7 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
личното име на Трпковски Панта, роден на 28 
август 1925 година во Скопје, од родители: татко 
Трајче и мајка Добрица, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Столевски Панче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (424) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Окружниот суд во Скопје објавува дека ту-
жителот Лабро Спиров ГПутулков од Скопје, ул. 
„713" бр. 3/6, поднесе тужба за развод на бракот 
против тужената Христина Поповска, сега со не-
познато место на живеење. 

Се повикува тужената Христина Поповска, се-
га со непознато место на живеење на територијата 
на СФРЈ, во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да ја 
соопшти на судот својата сегашна адреса или да 
се јави лично. Во противен случај ќе се определи 
привремен старател кој на расправата ќе ја заста-
пува на нејзина сметка. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 989/63. 
(393) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води спор 
по тужбата на тужителот Корнелис Аусерс, проф. 
инженер во пензија, со стан „2-ц Остерпаксти-14/'2 
Амстердам — Холандија, сега со стан во Скопје на 
ул. „250" бр. 39/5 стан 20, против тужената Рад-
мила Ч. В аси левиќ од Краљево, сега со непознато 
место на живеење во Израел,, предмет на спорот 
браксразвод, вредност на спорот 50.000 динари. 

Се поканува тужената да се јави на судот 
писмено или лично во рок од 30 дена од објавува-
ње™ на овој оглас. Во противно ќе и биде опре-
делен старател кој ќе ја застапува на нејзина 
сметка. 

Од Окружниот суд ве Скопје, П. бр. 835/64. 
(425). 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство 
од IV одделение през учебната 1936/37 година, од 
лицето Конеска Богда од село Мрзен, Титоввелеш-
ка околија, а сега живее во град Прилеп, ул. „Димо 
Наредником бр. 7. 

Се поканува секое лице што го притежава или 
го пронајде горенаведеното свидетелство, да сооп-
шти на овој суд во рок од 1 месец од објавувањето 
на огласот во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 419/64. 
(404) 

При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство од 
IV одделение през учебната 1942/43 година од ли-
цето Тренкоски Марков Милош, од село Костинци, 
Општинско собрание Долнени. 

Се поканува секое лице што го притежава или 
го пронајде горенаваденото свидетелство, да јави 
на овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 423/64. 
(405) 

При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство 
од IV одделение през учебната 1938/39 година, од 
лицето Тополчаноски Јонче, село Варош, Општин-
ско собрание Прилеп. 

Се поканува секое лице што го притежава или 
го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави 
на овој суд во рок од 1 месец по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 397/64. 
__ (406) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 380, страна 1019, е запишано следното: 
Текстилната фабрика „Кузман Јосифовски — Пи-
ту" — Скопје, согласно со решението на Собра-
нието на општината Саат Кула — Скопје број 
01-9752 од 24. VI. 1964 година е ставена под ре-
довна ликвидација. 

За членови на ликвидационата управа со ре-
шението на Собранието на општината Саат Кула 
— Скопје број 03/1-1211/6 од 24. VII. 1Ѕ64 година 
се назначени следните лица: Сиџимовски Крсто, 
раководител, Цуцулов Наум, член, и Величков 
Благоја, член. 

За ликвидатор на фабриката е назначен со 
решението на Собранието на општината Саат Кула 
— Скопје број 03/1-12147/7 од 1. VШ. 1964 година 
Сиџимовски Крсто. Тој фабриката ќе ја потпишу-
ва, задолжува и [раздолжува во границите на 
овластувањето, сметано од 1. УШ. 1964 година. 

На досегашните потписници на фабриката и 
тоа: Славе Поповски,, директор, Лазар Арсов, пом. 
директор, Мирче Михајлов, шеф на сметковод-

ството, Милош Антов, пом. техн. раководител, и 
Гајдов Иван, пом. комерцијален директор, им 
престанува правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 449/64. (1168) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
На основа решението на Одделението за опш-

тествен стандард на Собранието на општината Ки-
села Вода — Скопје, број 04-6434 од 5. V. 1964 
година е запишана во регистарот на здравствените 
установи, книга П, страна 15—16, реден број 8, 
установата под назив: Здравствена станица при 
Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје. 
Предмет на работењето на Здравствената станица е: 
давање на здравствена заштита на осигурените 
лица што по слободен избор на лекар се опреде-
лиле за лекување во неа. 

Здравствената станица е основана од Фабри-
ката за стакло — Скопје, со одлука број 54 од 
16. П. 1962 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
Здравствената станица е Одделението за општес-
твен стандард при Собранието на општината Ки-
села Вода — Скопје. 

Здравствената станица ќе биде застапувана и 
потпишувана од управителот д-р Ники Бабулова 
Поповска и книговодителот Латвиковски Петар. 

Од Собранието на општината Кисела Вода — 
Скопје, број 04-6434/64. (1099) 

На основа решението на Одделението за опш-
тествен стандард на Собранието на општината Ки-
села Вода — Скопје, број 04-7104 од 25. V. 1964 
година е запишана во регистарот на здравствените 
установи, книга П, страна 17—18, реден број 9, 
установата под назив: Здравствена станица на 
банките — Скопје. Предмет на работењето на 
Здравствената станица е: давање на здравствена 
заштита на осигурените и останатите лица што се 
определиле за лекување во Здравствената станица. 

Здравствената станица е основана од Народ-
ната банка на ФНРЈ — Централа на НРМ — 
Скопје, со решението број 156 од 18. VП. 1962 го-
дина. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
Здравствената станица е Одделението за општес-
твен стандард на Собранието на општината Кисела 
Вода — Скопје. 

Здравствената станица ќе биде застапувана и 
потпишувана од управителот д-р Тома, Јаневски. 

Од Собранието на општината Кисела Вода — 
Скопје, број 04-7104/64. (1100) 

На основа решението на Одделението за опш-
тествен стандард на Собранието на опшитната Ки-
села Вода — Скопје, број 04-6579 од 14. V. 1964 
година е запишана во* регистарот на здравствените 
установи, страна 19—20, реден број 10, установата 
под назив: Градска аптека „1 мај" со филијала — 
Скопје. Предмет на работењето на Аптеката е: 
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издавање и припремање на сите видови лекарства 
и санитетски материјали. 

Аптеката е основана од Народниот одбор на 
Скопска околија, со решението број 6722 од 30. X. 
1952 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
Аптеката е Одделението за општествен стандард 
при Собранието на општината Кисела Вода — Ско-
пје. 

Аптеката ќе ја застапува и потпишува управи-
телот Горѓи Јанишлиев. 

Од Собранието на општината Кисела Вода — 
Скопје број 04-6579/64. (1101) 

На основа решението на Одделението за опш-
тествен стандард на Собранието на општината 
Кисела Вода — Скопје, број 04-7105 од 21. V. 1964 
година е запишана во регистарот на здравствените 
установи, книга П, страна 21—22, ред^н број 11, 
установата под назив: Завод за здравствена за-
штита на град Скопје — Скопје. Предмет на ра-
ботењето на Заводот е: вршење на превентивно 
здравствена заштита и здравствено просветување 
на населението од градот и околијата, како и 
останатите работи предвидени со законските про-
писи. 

Установата е основана од Народниот одбор на 
Скопска околија, со решението број 12353 од 18. IV. 
1957 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
Заводот е Одделението за здравство при Собра-
нието на град Скопје — Скопје. 

Установата ќе ја застапуваат и потпишуваат 
д-р Видое Стефановски, директор на Заводот, Уѓу-
ровски Лазо, пом. директор, и Колев Панче, шеф 
на сметководството. 

Од Собранието на општината Кисела Вода — 
Скопје, број 04-7105/64. (1102) 

На основа решението на Собранието на опш-
тината Ида ди ја — Скопје број 02-17561 од 24. УШ. 
1964 година е запишана во регистарот на устано-
вите со самостојно финансирање, страна 93, рег. 
бр. 93, установата под назив: Центар за професио-
нална рехабилитација на инвалидизирани лица — 
Скопје. Предмет на работењето на Центарот е: 

— да врши професионална рехабилитација на 
инвалидизирани лица, стручно ги оспособува на 
кои поради видот и состојбата на инвалидноста 
треба да им се обезбедат посебни услови за оспо-
собување, 

— да ги следи, проучува и унапредува мерките 
и методите на професионалната рехабилитација и 
професионалната ориентација и да ги следи ре-
зултатите постигнати на тоа поле. 

. — да дава стручна помош на стопанските и 
другите работни организации и установи во спро-
ведувањето на професионалната рехабилитација и 
запослување на инвалидизираните лица, 

— да врши стручно оспособување на кадри за 
работа на професионална рехабилитација на ин-
валидизирани лица, 

— да врши и други работи што ќе му бидат 
ставени во надлежност од страна на основачот од 

доменот на професионалната рехабилитација и за 
поодувањето на инвалидизираните лица. 

Центарот е основан од Републичкиот завод за 
социјално осигурување, со решението број 02-2146/1 
од 22. УП1. 1964 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
Центарот е Републичкиот завод за социјално оси-
гурување. 

Центарот ќе го застапува и потпишува ди-
ректорот Киро Петров Андреевски. (1164) 

Во регистарот на установите со самостојно' фи-
нансирање на страна 2, ред. бр. 2 е запишана ус-
тановата под назиб: Специјалистичка поликлиники 
во изградба — Скопје. Предмет на работењето на 
Поликлиниката е: укажување специјалистичка 
здравствена заштита на граѓаните на град Скопје. 

Поликлиниката е основана од Собранието на 
општината Идадија, со решението број 10919 од 
20. V. 1964 година. 

Поликлиниката ќе ја застапува и потпишува 
управителот д-р Јовица Јовановски, во границите 
на овластувањето. 

Од Собранието на општината Идадија — Скопје. 
(1160) 

На основа решението на Собранието на општи-
ната Крушево бр. 02-816/1 од 1. IV. 1964 година во 
регистарот на установите со самостојно финанси-
рање на страна 3, рег. бр. 3 е запишано следното: 
Досегашниот управител на Ветеринарната станица 
— Крушево Тасиќ Боривоје и Табели Сотир, пот-
писници на установата, се разрешени од должност 
и им престанува правото1 за потпишување. 

За потписник на установата е назначен Лаш-
ковски Петар, управител. 

Бр. 02-816/64 од Собранието на општината Кру-
шево. (1352) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Одделението за општа 
управа и управни работи: на Собранието на опш-
тината Горче Петров број 02-4327 од 29. УШ. 1964 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 39, ред. бр. 53, 
книга П, занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидаро-
фасадерека „Охридски Биљанини извори" на Го-
ревски Милан, со седиште во Г?рче Петров, ул. 
„Радушка" бр. 58. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: ѕидаро-фасадерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Горевски. (161) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Битола број 
3-9435 од 5. XI. 1963 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна. 038, рег. бр. 163, книга V, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Лимар Тунтевски К. Трајан, со 
седиште во Битола, ул. „М. Камен" бр. 24. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: лимарски изра-
ботки и услуги. 



Стр. 582 — Бр. 34 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 24 септември 1964 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тун-
тевски К. Трајан. (196) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
и комунални работи на Собранието на општината 
Берово на 10. I. 1964 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 41, рег. бр. 702, книга И, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Леблебиџија Ружа Илиева Му-
стачка, со седиште во Берово. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: печење и продавање на лебле-
бија, семки, костени, пуканка и др. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ружа 
Илиева Мустачка. (15) 

На основа дозволата од Одделението за општа 
управа и внатрешни работи на Собранието на 
општината Кисела Вода — Скопје број 15367/1/63 
од 17. I. 1964 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
11, рег. бр. 96, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Берберо фризерски дуќан „Ново Скопје" на Спиро 
Станчевски, со седиште во Скопје, ул. „Мирче 
Ацев". Предмет на работењето на дуќанот е: бербе-
!ро-фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спиро 
Станчевски. (17) 

На основа дозволата од Собранието на општи-
ната Титов Велес бр. 03-150/1 од 16. I. 1964 година, 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 573, рег. бр. 563, занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер Драгољуб Драс-
качов, со седиште во Титов Велес, ул. „Маршал 
Тито" бр. 138. Предмет на работењето на дуќанот 
е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дра-
гољуб Драскачов. (18) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-116 од 13 јануари 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 284, рег. бр. 284/III, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бравар Нако Тихомиров Наков, 
со седиште во Кочани. Предмет на работењето на 
дуќанот е: браварски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нако 
Тихомиров Наков. (19) 

На основа дозволата од Одделението за општа 
управа и внатрешни работи — Реферат за општо-
стопански прашања на Собранието на општината 
Кисела Вода — Скопје бр. 02-298/1 од 18. I. 1964 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 97, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Моден шивач 
„Солидарност" — Костадин Т. Петровски, со се-
диште во Скопје, ул. „Ѓуро Ѓоновиќ бр. 25. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: шиење на машка 
облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ко-
стадин Т. Петровски. (20) 

На основа дозволата од Отсекот за управни 
работи при Одделението за општа управа на Со-
бранието на општината Ѓорче Петров бр. 02-1-83/1 
од 7. I. 1964 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 38, 
ред. бр. 44, книга ГИ, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер Коста Митров Ивановски, со се-
диште во Ѓорче Петров, ул. „Маршал Тито" бр. 64. 
Предмет на работењето на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста 
Митров Ивановски. (21) 

На основа дозволата од Одделението за општа 
управа и внатрешни работи — Реферат за општо-
стопански работи на Собранието на општината 
Кисела Вода — Скопје бр. 02-490/1 од 22. I. 1964 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 98, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Илија 
П. Стојков, со седиште во Скопје, ул. „713" б. б. 
во монтажна барака — населба „Вардар". Предмет 
на работењето на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
П. Стојков. (22) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар број 
04-8307 од 24. ХП. 1963 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 65, рег. бр. 540 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Колар Шакир Иљаза Алиу, со седиште во 
село Чегране. Предмет на работењето на дуќанот 
е: изработка и поправка на сите видови коли, из-
работка и поправка на кароеерии за возила. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шакир 
Иљаза Алиу. (24) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Неготино бр. 122/1 
од 18. I. 1964 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
145, рег. бр. 145, занаетчискиот дуќан под фијрма: 
Столар Ѓорѓи К. Филипов, со седиште во Него-
тино. Предмет на работењето на дуќанот е: сто-
ларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи 
К. Филипов. (26) 

На основа дозволата од Отсекот за управни 
работи при Одделението за општа угурава на Со-
бранието на општината Ѓорче Петров бр. 02/1-352/1 
од 27. I. 1964 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници занаетчис-
киот дуќан под фирма: Бербер Ристо Поп Ангелов, 
со седиште ве Ѓсрче Петров, ул. „Воин Драшкоци" 
бр. 38. Предмет на работењето на дуќанот е: бер-
берски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Поп Ангелов. (27) 

На основа дозволата од Отсекот за управни 
работи при Одделението за општа управа на Со-
бранието на општината Ѓорче Петров бр. 02-5239/1 
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од 4. ХП. 1963 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
38, ред. бр. 43, книга П1 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Леблебиџија Нуредин Сабри Усеини, со се-
диште во Горче Петров, ул. „Маршал Тито" бр. 34. 
Предмет на работењето на дуќанот е: печење и 
продавање на леблебија, семки, пуканки, костени, 
кикирики и локум. 

Фирмата ќе 1а потпишува сопственикот Нуре-
дин Сабри Усеини. (28) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп бр. 
4-6084/63 од 9. I. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 382. рег. бр. 382, книга П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кожувар Благоја Рампов Трај-
КОСКИ, со седиште во Прилеп, ул. „Гоце Делчев" 
бр. 20. Предмет на работењето на дуќанот е: ко-
жув? реки УСЛУГИ. 

Фирмата ќе та потпишува сопственикот Бла-
гоја Рампов Трај коски. (29) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп бр. 
4-6315/63 од 9. I. 1964 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 381, рег. бр. 381, книга П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Трскар Илија Велев Марулец, 
со седиште во Прилеп, ул. „Киро Чососки" бр. 2. 
Предмет на работењето на дуќанот е: плетење и 
продавање на трски и рогозини. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Велев Марулец, (30) 

На основа лозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Битола бр. 
3-9800 од 30. ХП. 1963 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 947, рег. бр. 172, к н и н V, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Сарач Трајан Стојчев Јосифов-
ски, со седиште во Битола, ул. „Жикица Јова-
новиќ Шпанац" бр. 83. Предмет на работењето на 
дуќанот е: сарачки изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан 
Стојчев Јосифовски. (31) 

На основа дозволата од Отсекот за управни 
работи при Одделението за општа управа на Со-
бранието на општината Горче Петров бр. 02-1-595/1 
од 5. П. 1964 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 
38, ред, бр. 46, книга П, занаетчискиот дуќан под 
фирма: „Маршал Тито" бр. 38. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: електроинсталатерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста 
Ристов Наневски. (33) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Неготино е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 144, рзг. бр. 144, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Приватен трговски дуќан на мало 

за продажба на зеленчуци и овошје на Вангел 
Костов Вангеловски и Душан Јорданов Коцев, со 
седиште во Демир Капија. Предмет на работењето 
на дуќанот е: продажба на мало на зеленчуци и 
овошје. 

Фирмата ќе ја потпишуваат Вангел Костов 
Вангеловски и Душан Јорданов Коцев. (34) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Виница, Штипска 
околија, бр. 0503-313/1 од 28. I. 1964 година, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 149. ред, бр. 75, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Слаткар Јован Мирков 
Мат старски, со седиште во село Блатец. Предмет 
на работењето на дуќанот е: правење и продавање 
на глатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Мирков Мајсторски. (35) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
и сћм^чнстди на Сознанието на општината Св. Ни-
коле бр. 05-201 од 30. I. 1964 година, е запишан РО 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на стг>анд 3, рег. бт>. 35, занаетчискиот дуќпч 
под сћирма: Чевлар Стојко Б О Р И З О В Коцев, го 
гушите Св. Николе, ул. ..Гетатоал Темпо" бп. 14. 
Предмет на работењето' на дуќанот е: чевларски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стожо 
Б О Р И З О В Коцев. (36) 

Нп гг>тЈПра дозволата од Одделението за с а -
танство на Собранието на општината Гостивар ѓ>*\ 
04-7771/63 ол 7. И. година, е запишан по 
регистарот на занае^тт/гоки^е дуќани и гчботил"т*ци 
на страна 65. гег. бр. 541, занаетчискиот д^^ќан 
под Фирма: Колар Мацани-Ибиша Речепа Нешат, 
со седиште во Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 63. Предмет 
на работењето на дуќанот е: изработка и поправка 
на сите врсти коли, колички и санки од дрвс и ел. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ма-
цани-Ибиша Реџепа Нешат. (37) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар бр. 
04-5735 од 7. П. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 65, рег. бр. 543, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Саатчија Абдул ка дар Нешата Мустафа, со 
седиште во Гостивар. Предмет на работењето1 на 
дуќанот е: поправка и одржување на саати; из-
работка на поедини делови и монтажа на истите; 
изработка на одделни помали алати за сопствена 
употреба. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот АБ-
дулкадар Нешата Мустафа. (38) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар бр. 
04-7523/63 од 7. П. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 65, рег. бр. 542, занаетчискиот дуќан под 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 24 септември 1964 Стр. 584 — Бр. 34 

фирма: Столар Ајет Фејзула Матјани, со седиште 
во Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: 
столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ајет 
Фејзула Матјани. (39) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани бр. 
03-590/1 од 29. I. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 285, рег. бр. 285/Ш, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Никола Марјан Молеровиќ, 
со седиште во е. Д. Подлог. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: воденичајрски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Марјан Молеровиќ. (40) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани бр. 
03-743/1 од 1. II. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 287, рег. бр. 287/Ш, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Слаткар Танаш Нацковски, со седи-
ште во село Зрновци. Предмет на работењето на 
дуќанот е: изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Танаш 
Нацковски. (41) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани бр. 
03-628 од 29.1.1964 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 286, рег. бр. 286/Ш, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер Миле Методиев Петров, со се-
диште во село Зрновци. Предмет на работењето на 
дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле 
Методиев Петров. (43) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
и финансии на Собранието на општината Св. Ни-
коле бр. 05-404 од 10. II. 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 3, рег. бр. 36, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Фурнаџија Малин Каранфилов Маџов, 
со седиште во Св. Николе, ул. „Страшо Пмнџур" 
бр. 16. Предмет на работењето на дуќанот е: фур-
наџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Малин 
Каранфилов Маџов. (44) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кавадарци 
бр. 04-1146 од 11. И. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 253, рег. бр. 253, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Леблебиџија Перо М. Нацев, со 
седиште во Кавадарци, ул. „7 септември". Предмет 
на работењето на дуќанот е: печење и продавање 
на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо 
М. Нацев. (45) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на Собранието на општината Кавадарци бр. 
03-634 од 21. II. 1964 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 254, рег. бр. 254, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столарска работилница „Бор" на 
ѓорѓи Батов Тодоров, со седиште во Кавадарци. 
Предмет на работењето на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорги 
Батов Тодоров. (46) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Битола бјр. 
3-8807 од 30. ХИ. 1963 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 946, рег. бр. 171, книга V, занаетчискиот 
дуќ;?.н под фирма: Столар Томе Димитров Лаза-
ревски, со седиште во Битола, ул. „Трговска" бр. 
34. Предмет на работењето на дуќанот е: столар-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе 
Димитров Лазаревски. (48) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп бр. 
04-700 од 21. И. 1964 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 383, рег. бр. 383, книга II, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Машино бравар Илија Киров Да-
мевски, со седиште во Прилеп, ул. „Иљо П о е д и -
нец" бр. 15. Предмет на работењето на дуќанот е: 
изработка и поправка на разни делови за машини 
и друго. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Киров Дамевски. (49) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар бр. 
04-528/1 од 28. И. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 65, рег. бр. 544, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Колар Шезо Накила Исеини, со седиште 
во село Форино. Предмет на работењето на дуќа-
нот е: изработка' и поправка на сите врсти коли, 
колички и санки од дрво; изработка и поправка на 
дрвени каросерии. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шезо 
Накила Исеини. (52) 

На основа дозволата од Собранието на општи-
на Собранието на општината Штип број 05-935/64 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
занаетчискиот дуќан под фирма: Семкар Страхил 
Ванев Гаразов, со седиште во Штип. Предмет на 
работењето на дуќанот е: печење и продавање на 
семки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стра-
хил Ванев Гаразов. (53) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Виница, Штипска 
околија, бр. 0503-332/1 од 10. II. 1964 година, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
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работилници на страна 151, ред. бр. 76, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Налбат Јордан Спиров 
Симеонов, со седиште во село Блатец. Предмет на 
работењето на дуќанот е: налбатски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Спиров Симеонов. (54) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
и финансии на Собранието на општината Св. Ни-
коле бр. 05-567 од 27. И. 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 3, ред. бр. 37, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Лимар Бранко Пенчов Јачев, со 
седиште во Св. Николе, ул. „Лазар Колишевски" 
бр. 26. Предмет на работењето на дуќанот е: про-
изводство на шпорети, ќумбиња, борни, корита од 
лим, разни катанци и други лимени производи од 
областа на занаетот. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бран-
ко Пенчов Јачев. (55) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на Собранието на општината Гостивар бр. 
04-543/1 од 3. Ш. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 65, рег. бр. 545, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер Сулејман Ајдара Ајдини, со се-
диште во село Добридол. Предмет на работењето 
на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Су-
лејман Ајдара Ајдини. (57) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар бр. 
04-515/1 од 12, Ш. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна бб, рег. бр. 548, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Нежми Хајати Имера Шујаипи, со 
седиште во Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 64. Предмет 
на работењето на дуќанот е: шиење на машка 
облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нежми 
Хајати Имера Шујаипи. (58) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар бр. 
04-4651/1 од 11. Ш. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 65, рег. бр. 635, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Зулфи Рамадана Гафури, со се-
диште во Гостивар. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: шиење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зулфи 
Рамадана Гафури. (59) 

На основа дозволата од Собранието на општи-
ната Тетово бр. 04-17504/1 од 6. XI. 1963 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 574, рег. бр. 564, занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Миле1 Стојанов-
ски, со седиште во Тетово, ул. „Страшо Пинџур" 
бр. 28. Предмет на работењето на дуќанот е: ши-
вачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот. Миле 
Стојановски. (60) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
ната Титов Велес бр. 03-639/1 од 2. Ш. 1964 година, 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 549, рег. бр. 550, занает-
чискиот дуќан под фирма: Столар Димче Јорданов 
Саздов, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар 
Влахов" бр. 63. Предмет на работењето на дуќа-
нот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димче 
дуќани и работилници на страна 327, рег. бр. 327, 
Јорданов Саздов. (61) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 54, страна 
181, е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Кавадарски грозд" од Кавадарци — Продавница 
за месо и месни производи во Кавадарци, ул. 
„ЈНА". Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на месо и месни производи, трговија 
со млечни производи. 

Продавницата е основана од Задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Кавадарски грозд" од 
Кавадарци, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Кавадарци број 03-1710 од 
3. IV. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Диме Камчев. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 526/63, (1021) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 794, страна 659, книга Ш, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие „Југобицикл" од 
Белград — Стовариште во Скопје, улица „256"/VIII 
колосек). Предмет на работењето на стовариштето 
е: склучување на купопродажни договори во име 
и за сметка на претпријатието, а во рамките на 
одобрената му дејност. 

Стовариштето е основано од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Југобицикл" од 
Белград, а согласно со решението на Собранието на 
општината Ид адија — Скопје број 02/4 бр. 11084^ 
од 19. VI. 1963 година. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Анче П. Анчев, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 490/63. (1079) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 304, страна 1291, книга I, е запишано под 
фирма: Шумско-индустриски комбинат „Јелак" од 
Тетово — Продавница број 1 во Тетово, ул. „Илин-
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денска" бр. 5. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на мебели и дрвна галантерија. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Шумско-индустрискиот комбинат „Једак" — 
Тетово, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Тетово број 04-6139/1 од 4. V. 
1963 година. 

Раководител на продавницата е Душан Нико-
лоски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 579/63. (1102) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 6, страна 13 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Петровец број 01-2144/1 од 3. V. 1963 го-
дина и решението на Народниот одбор на општи-
ната Кисела Вода — Скопје кон Трговското прет-
пријатие за промет со прехранбени и индустриски 
стоки на мало „Славија" — Скопје се припојуваат 
Трговското претпријатие на големо и мало „Илин-
ден" од село Петровец и Трговското претпријатие 
на големо и мало „Центропромет" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 442/63. (865) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 586, страна 307 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Трговското претпријатие на големо и мало 
„Илинден" од село Петровец, бидејќи со решението 
на Народниот одбор на општината Кисела Вода — 
Скопје број 1555 од 23. IV. 1963 година и решението 
на Народниот одбор на општината Петровец број 
01-2144/1 од 3. V. 1963 година е припоено кон Тр-
говското претпријатие за промет со прехранбени 
и индустриски стоки на мало „Славија" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 443/63. (866) 

гашен потписник на Занаетчиското производно и 
услужно претпријатие „Тиквешанка" — Кавадарци 
е разрешена од должност и и престанува правото 
за потпишување. 

За шеф на сметководството на претпријатието 
е назначен Диме Јованов. Тој претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува со ново-
назначеииот потписник Цвета Д. Дамјанова, шеф 
на планското одделение, и стариот регистриран 
потписник Тодор Цандов Костов, в. д. директор, 
сметано од 29. VI. 1963 година, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 455/63. (878) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 57, 
страна 193 е запишано следното: Цанде Зафиров-
ски, досегашен управник на Земјоделската задруга 
„Младост" од село Чашка, Титоввелешка околија, 
е разрешен од должност и му престанува правото 

'за потпишување. 
За в. д. управник на задругата е назначен 

Миодраг Бајдевски. Тој задругата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува со стариот реги-
стриран потписник А Н Д О В С К И Горе, шеф на смет-
ководството, сметано од 19. VI. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 434/63. (868) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 76, 
страна 305 е запишано следното: На досегашните 
потписници на Земјоделската задруга „Љуботен", 
село Вратница, Тетовска околија, и тоа: Јордан 
Тасевски, управник, и Сабо Милошевски, книгово-
дител, им престанува правото за потпишување, 
бидејќи се сменети од таа должност. 

За в. д. управник на задругата е назначен 
Коце Симовски. Тој задругата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува со новоназначениот пот-
писник Атанасовски Ангелко, книговодител, и 
Саво Милошевски, раководител на стопанско-смет-
ководниот сектор, сметано од 23. V. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 343/63. (887) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 193, страна 515 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Занаетчиското 
производно претпријатие „Таан алва" — Кавадар-
ци Владо Панов Ридов, директор и Костев Д. То-
дора шеф на сметковсттството, ппетппт/п атието ќе ^о 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и нбво-
назначените потписници Ѓошо Грков, шеф на ко-
мерцијално™ одделение, и Илија Кујумџиев, ана-
литичар, сметано од 27. VI. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 447/63. (891) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 290, страна 747 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Продавницата во Скопје на улица „Маршал 
Тито" бр. 57 на Претпријатието „Македонски фол-
клор" — Скопје, согласно со Одлуката на Работ-
ничкиот совет од 28. VI. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 454/63. (892) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 315, страна 949 е запишано следното: 
Цвета Дамјанова, шеф на сметководството, досе-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под $ег. бр. 26, страна 101 е запишано следното: 
Досегашниот управен одбор на Земјоделската за^. 
друга „Извор" од село Долна Бањица, Гостиварско, 
е сменет од должност. . За членови ца новиот упра-
вен одбор согласно со записникот на Задружниот 
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совет на задругата од 15. IV. 1963 година се избрани 
следните лица: Самет Шабани, претседател на уп-
равниот одбор, Џелал Сатки, Рушит Рушити Ра-
шит Веј адили, Џавид Дејар, Јоше Зафировски, 
Јаиш Јаиши, Нсфитоски Апостол, Ферит Јакупи и 
Данилоски Данил. 

Досегашниот потписник на Земјоделската за-
друга „Извор" од село Долна Бањица Ангелко Ду-
коски, книговодител, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен Слав-
но Јосифовски, книговодител. Тој задругата ќе ја 
Потпишува, задолжува и раздолжува со старите 
регистрирани потписници и тоа: Сандре Јакимовски, 
управник, и Рушити Рушит, комерцијалне^ 

Од Окружниот стопански суд во 'Скопје, Фи 
бр. 449/63. (913) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 63, 
страна 251 е запишано следното: Досегашниот 
управен одбор на Земјоделската задруга „Брат-
ство" од село Чајле, Гостивар!, е сменет од долж-
ност4. За членови на новиот управен одбор согла-
сно со записникот број 9/2 од 10. VI. 1963 година 
се избрани следните лица: Меваип Јашари, Боге 
Стојановски, Дане Срезовски, Звезде Петровски, 
Измит. Елези, претседател на управниот одбор, и 
Нијази. Нуредина 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 414/63. (914) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува, 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 155, страна 425 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Работничко-службе-) 
ничката менза во Куманово на Фабриката за раб-
ни цевки и метални конструкции „11 октомври" — 
Куманово и тоа: Александар С. Ивановски, Миле 
Јовчевски и Ангел Денковски се разрешени од 
должност и им престанува правото за потпишу-
вање. 

За нови потписници на мензата се назначени 
следните лица: Ценко Андоновски, шеф на мензата, 
Војо Белковски, претседател на управниот одбор 
на мензата, и Огњан Чавдаровиќ, хонорарен кни-
ГОБодитеЛ на мензата, сметано од 25. V. 1963 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи1 

бр. 340/63. (916) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 418, страна 435 е запишано следното: 
Покрај досегашниот потписник на Земјоделскиот 
комбинат „Повар дарио" од Неготино директорот 
Александар Мишев, комбинатот ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува и новоназначениот пот-
писник Коста Стојанов Бојковски, шеф на сметко-
водството, сметано од 14. VI. 1963 година, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 404/63. (917) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 10, страна 31 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Инвалидското за-
наетчиско производно претпријатие „Билјана" од 
Скопје и тоа: Ефто Стојановски, директор, и Три-
фун Савевски, благајник, им престанува правото 
за потпишување, бидејќи се разрешени од долж-
ност. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
Петко Ристовски. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува со помошник ди-
ректорот Ефто Стојановски и стариот регистриран 
потписник Славко Марковски, сметано од 3. VII. 
1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 460/63. (919) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 169, страна 449 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Градежното прет-
пријатие „Маврово" од Скопје и тоа: Серафимов-
ски Боро, началник На стопанско-сметководниот 
сектор, Гаврил Цветковски, шеф на сметководство-
то, и инженер Димитри Анастасов Симонче, рако-
водител На погонот Проектантско биро, се разре-
шени од должност и им престанува правото за 
потпишување. 

За Нови потписници на претпријатието се на-
значени следните лица: МиљовсКи Коста Михајле, 
пом. директор, инженер Димче Данев Малиновски, 
технички директор, Крум Димитров Срцев, начал-
ник на финансов сектор, Беака Димчева Загорка, 
шеф на сметководството, и Дејановски Стој миров-. 
Апостол, началник на набавен сектор. Тие прет-
пријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат со стариот регистриран потписник Грга 
Чулиќ, директор, сметано од; 5. VII. 1963 година, во 
границите На овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 459/63. (920) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
пЗД рег. бр. 688, страна 1069, книга П е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот од-
боо на општината Петровец број 01-2906/1 од 8. VI. 
1963 година Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Скопско Поле" од село Петровец е ставен под 
присилна управа. 

На досегашните потписници на комбинатот и 
тоа: Арсовски Крстев Боро, директор, • Стево Ма-
тевски, директор на стопанско-сметководниот сек-
тор, и Атанасовски Стојче, в.д. шеф на сметковод-
ството, им престанува правото за потпишување. 

За присилен управник на комбинатот е назна-
чен со решението на Народниот одбор на општи-
ната Петровец број 01-2907/1 од 8. VI. 1963 година 
инженер Љубиша Милиќ. Тој комбинатот ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува со новоназна-
чените потписници: Божиновски Младен, шеф на 
сметководството, и Глишић Светомир, помошник 
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управник за оперативен сектор, сметано од 8. УП. 
1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 468/63. (923) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 106, страна 261 е запитано следното: 
Бранко Ананиевски, досегашен в. д. директор на 
Претпријатието за производство на градежен ма-
теријал и експлоатација на неметални руди „Не-
метали" — Тетово, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Те-
тово број 01-57391 од 8. V. 1963 година Кочо Кита-
новски, Тој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, сметано од 12. УЈ. 1963 го-
дина, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 395/63. (931) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 304, страна 1291, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Тетово број 04-3468/1 од 20. У. 
1963 година е одобрело конституисањето на Шум-
ско-индустрискиот комбинат „Јелак" — Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 389/63. (932) 

Окружниот стопански суд: во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 241, страна 837 е запишано следното: 
Христовски Петров Димитар, досегашен потпис-
ник в. д. директор на Угостителското претпријатие 
„Угостител" — Крива Паланка, е разрешен од Дол-
жност со решението на Народниот одбор на опш-
тината Крива Паланка број 02-6048/1-1963 од 14. VI. 
1963 година и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Кри-
ва Паланка боој 02-6051/1-1963 од 14. VI. 1963 година 
Тричковски Петров Јордан. Тој претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот 
регистриран потписник Новковски Васев Алексан-
дар, сметано од 15. VII. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 477/63. (958) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатието и дуќаните 
под рег. бр. 516, страна 1486 е запишано следното: 
Љупчо Димитровски, шеф на сметководството, до-
сегашен) потписник на Трговското претпријатие за 
трговија со колонијални, прехранбени, мешовити, 
индустриски и други стоки „Центроколонијал" — 
Скопје, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За нови потписници на претпријатието се на-
значени следните лица: Трпевски Вељо, в. д. ди-
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ректор на стопанско-сметководниот сектор, и Мар-
ковски Никола Симеон, директор на малопродаж-
ба. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат со старите регистрирани 
потписници и тоа: Лазар Илиевски, книговодител, 
Киро Начев и Џоџа Бојаџиевски, директор, смета-
но од 28. VI. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 453/63. (960) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 574, страна 225 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Драчево број 03-2044/1 од 10. VI. 1963 го-
дина дејноста на Трговското претпријатие на мало 
„Искра" од село Драчево се проширува во иднина 
и со прометот на трговски стоки и услуги и во 
прометот на големо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 467/63. (962) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 293, страна 757 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кале — Скопје број 8524 од 8. X. 1957 го-
дина дејноста на Претпријатието за изработка на 
јоргани, душеци, шамии и домашни ракотворби 
„Слога" — Скопје во иднина се проширува и со 
продажба на галантериска стока. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 471/63. (965) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 231, страна 629 е запишано следното: 
Слободан Чкорков, досегашен раководител на Ра-
ботничко-службеничката менза во село Долно 
Оризаре на Свиларскиот комбинат „Нонча Ками-
шова" од Титов Велес, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За раководител на мензата е назначен Саздов 
Камев Димче, кој ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, сметано од 16. УП. 1963 година, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 481/63. (966> 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 68, 
страна 271 е запишано следното: На досегашните 
потписници на Земјоделската задруга „Кочо Ра-
цин" од село Лазарополе и тоа: Јосифовски Тихо-
мир и Нееторовски Дуков Александар им преста-
нува правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: в. д. управникот Стојкоски Лазар, 
назначен со решението на Народниот одбор на оп-
штината Маврови Анови број 01-1609 од 13. V. 1963 
година, и Труј оски Петрев Душан, комерцијален 
директор. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задол-
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жуваат и раздвижуваат со стариот регистриран 
потписник Дарковски Крстев Нове, раководител 
на текстил и килимара, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 473/63. (970) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 305, страна 1291, книга I е запишано 
следното: Покрај досегашниот потписник на Шум-
ско индустрискиот комбинат „Јелак" од Тетово ди-
ректорот Андро Јанковски, комбинатот ќе го пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и ново-
назначен: те потписници Перо Јовановски, шеф на 
сметководството, и Перо Бошковски, шеф на ко-
мерцијалниот сектор, сметано од 20. VI. 1963 година, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 435/63. (971) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 772, страна 491, книга Ш е запишано 
следното: Дејноста на Продавницата во Скопје на 
кеј „13 ноември" број 5 на Индустрија падобрана, 
одеќа и рубља „Фрањо Клуз" — Београд во идни-
на се проширува и со: текстил, куса и плетена 
стока и конфекција, галантериска и базарска сто-
ка, крзнена стока и обувки, согласно со одлуката 
на работничкиот совет од 14. Пј. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 375/63. (1001) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при Советот за просвета, 

култура и физичка култура на Собранието на 
општината Кисела Вода — Скопје, во согласност 
со училишните одбори 

го п р о д о л ж у в а 

ДОПОЛНИТЕЛНИОТ КОНКУРС 

за пополнување на испразнетите места за наставен 
и воспитен персонал во училиштата, за учебната 
1964/65 година и тоа: 

I. Основно училиште „11 октомври" — Скопје 
1. наставник по српскохрватски јазик — — 1 
2. наставник по физика — — — — — 1 
3. наставник по математика — — — — 1 
4. наставник по историја — — — — — 1 
5. наставник по О. Т. О. — — — — — 1 
6. наставник по музичко — — — — — 1 
7. наставници — учители за оддел, настава 3 

II. Основно училиште „Владимир Назор" — Скопје 
1. наставник по физика — — — — — 1 
2. наставник по математика — — — — 1 
3. наставник по историја — — — — —> 1 

III. Основно училиште „Браќа Миладиновци" 
— Скопје 

1. наставник по математика — — — — 1 
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IV. Основно училиште „Кузман Јосифовски 
— Питу" — Скопје 

1. наставник по српскохрватски јазик, за 
паралелка со српскохрватски наст. јазик 1 

2. наставник по историја и запознавање на 
општеството, за парал, со- срп. наст. јазик 1 

3. наставник по англиски јазик — — — 1 
4. наставник по македонски јазик — — — 1 
5. наставник по О. Т. О. — — — — — — 1 
6. наставник учител — — — — — — 1 

V. Основно училиште „Иван Горан Ковачиќ" 
— Скопје 

1. управител — — — — — — — — 1 
2. наставник по О. Т. О. — — — — — 1 
3. наставник — учител — — — — — — I 

VI. Основно училиште „Браќа Рибар" — Скопје 
1. наставник по англиски јазик — — — 1 
2. наставник по физика — — — — — 1 
3. наставник по историја — — — — — 1 
4. наставник по ликовно воспитување — — 1 

VII. Основно училиште „13 ноември" — Скопје 
1. наставници — учители за оддел, настава 5 
2. наставници по математика — — — — 2 
3. наставник по О. Т. О. — — — — — 1 
4. наставник по историја и запознавање на 

општеството — — — — — — — — 1 
5. наставник по српскохрватски јазик — — 1 
6. наставник по англиски и српскохрватски ј. 1 

VIII. Основно училиште „Ѓуро Салај" — Скопје 
1. наставници по математика и физика — 2 
2. наставник по англиски јазик — — — 1 
3. наставник по биологија и хемија — — 1 
4. наставник по О.Т.О, — — — — — 1 
5. наставник по македонски јазик — — — 1 
6. наставник — учител за оддел, настава — 1 

IX. Основно училиште „Невена Георгиева 
— Дуња" — Скопје 

1. наставник по француски и српскохрват-
ски јазик — — — — — — — — 1 

2. наставници по математика и физика — 2 
3. наставник по музичко воспитување — — 1 
4. наставник по физичко воспитување — — 1 

X. Основно училиште „Сава Ковачевиќ" 
— Скопје 

1. наставник — учител за оддел, настава — 1 
2. наставник по биологија — — — — — 1 
3. наставници по математика — — — — 2 
4. наставник по физика и хемија — — — 1 
5. наставник по О. Т. О. — — — — — 1 
6. наставник по англиски јазик — — — 1 

XI. Основно училиште „Гоце Делчев" — е. Горно 
Лисиче 

1. наставник по математика и физика —• — 1 
2. наставник по македонски и српскохрв. ј. 1 

XII. Основно училиште „Кочо Рацин" 
— е. Ракотинци 

1. наставник по математика и физика — — 1 
2. наставник по македонски и руски јазик А 
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XIII. Основно училиште „Маршал Тито" 
— с. Нова Брезница 

1. управител на училиштето — — — — 1 
2. наставник по македонски и српскохрв. ј. 1 
3. наставник по математика и физика — — 1 
4. наставник по историја и географија — 1 
5. учител за одделенска настава — — — 1 

XIV. Гимназија „Раде Јовчевски — Корчагин" 
— Скопје 

1. професор по математика со нацртна теом. 1 
2. професор по историја — — — — — 1 
3. професор по англиски јазик — — — — 1 
4. професор по предвојничка обука — — 1 
5. професор по О. Т. О. — — — — — — 1 
6. наставници по физичко воспитување — 2 

XV. Економско училиште „Борис Кидрич" 
— Скопје 

1. професори по македонски јазик — — — 2 
2. професор по француски јазик — — — 1 
3. професор по руски јазик — — — — 1 
4. професор по српски јазик — — — — 1 
5. професор по општа математика — — — 1 
6. професор по историја — — — — — 1 
7. професори по книговодство — — — — 3 
8. професор по право — — — — — — 1 
9. професор по стенографија со дактило-

графка — — — — — — — — — 1 
10. наставник по физичко воспитување — — 1 

XVI. УЗУС „Димитрије Туцовић — Скопје 
1. професор по математика — — — — 1 

XVII. Учители за одделенска настава во селата 
(за настава на македонски наставен јазик) 
1. за село Држилово — — — — — — 1 
2. за село Елово — — — — — — — 1 
3. за Маркова Сушица амбулантно со село 

Осинчани — — — — — — — — 1 
УСЛОВИ: 

За управител на Основното училиште „Иван 
Горан — Ковачиќ": 

а) завршен филозофски факултет, положен 
стручен испит и над 5 години практика, 

б) завршена ПА односно ВИШ, положен стру-
чен испит и над 8 години практика. 

За управител на Основното училиште „Маршал 
Тито" во село Нова Брезница: завршен филозоф-
ски факултет или педагошка академија, односно 
ВИШ. 

За професори, наставници, учители и стручни 
учители во градот: завршена соодветна висока, 
виша односно средна школа и положен стручен 
испит, освен за предметите: математика, физика, 
О. Т. О. и англиски јазик, за кои е доволно канди-
датите да имаат завршено соодветна висока или 
виша школа за наставен кадар; 

За селата: завршена соодветна висока, виша 
односно средна школа за наставен кадар. 

Молбите — пријавите, таксирани со 50 динари 
таксена марка, се поднесуваат до училишниот од-
бор на училиштето за кое кандидатот конкурира. 

Кон молбите — пријавите кандидатите во рабо-
тен однос да приложат: 

— препис (заверен) од дипломата за завршена 
школска односно стручна спрема; 

— уверение за движење во службата; 
— заверен препис од оценувачките листови за 

последните 2 години; 
— согласност од надлежниот орган за назна-

чување со кое му се дозволува учество на кон-
курсот. 

Кандидатите што прв пат стапуваат на служба 
треба да ги приложат сите документи по чл. 31 од 
Законот за јавните службеници. 

Молбите — пријавите без потребната докумен-
тација нема да се земаат во разгледување. 

На примените кандидати нема д?> се плаќаат 
патни и селидбени трошоци. 

Конкурсот трае до 30. IX. 1964 година. (1441) 

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ПРИ ГИМНАЗИЈАТА 
„АЦО РУСКОВСКИ" — БЕРОВО 

р а с п и ш у в а 
ПРОДОЛЖИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на слободните места за наставен 
персонал за учебната 1964/65 година и тоа: 

1. Наставник за општотехничко образование 1 
УСЛОВИ: Кандидатите треба да имаат завр-

шено педагошка академија — општотехничко обра-
зование, или учителско образование со положен 
стручен испит и долгогодишна практика. 

Кандидатите треба да поднесат до Училишниот 
одбор молба, таксирана со 50 динари таксена мар-
ка, решение за основната и положај на плата, оце-
нувачки лист за последните 2 години и согласност 
од установата во која е запослен за право на 
конкурс и сите потребни документи по чл. 31 од 
З Ј С - I • 'и Ј 'I 

Молби со некомплетирани документи нема да 
бидат земени во обзир. 

Конкурсот трае до 30. IX. 1964 година. (1397) 

На основа член 10 од Правилникот за работ-
ните односи на службениците и работниците на 
Општинското собрание — Дебар, Советот на работ-
ниот колектив на Општинското собрание — Дебар 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Референт по ОМТ во Одделението за општа 

управа на ОС, 
2. Референт по омотно-правни односи во Одде-

лението за финансии на ОС. 
У с л о в и : 
Кандидатите од точка 1 и 2 да имаат виша 

стручна спрема и 5 години проведено Стаж на 
управни работи. 

Личен доход по Правилникот за средствата 
за работа на органите на управата на Општинското 
собрание—Дебар, како и записниците за бодирање 
на дотичните работни места; 

Молбите со сите потребни документи по чл, 3 
од Правилникот за работните односи на службени-
ците и работниците на ОС — Дебар (чл. 31 од 
ЗЈС), се доставуваат до Општинското собрание — 
Дебар — Конкурсна комисија. 
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Некомплетирани документи нема да се земаат 
во предвид. 

Конкурсот трае од денот на објавувањето, до 
пополнување на работните места. (1398) 

ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА| РАБОТНИЦИ 
— ТЕТОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места во Заводот: 
% 1. Шеф на Отсекот за професионална ориента-

2. Лекар, 
3. Психолог, 
4. Референт за запослување на работници при 

Испоставата за затоплување на работници — Же-
ровјане. 
УСЛОВИ: 

Кандидатите под точка 1 треба да имаат за-
вршено филозофски факултет; 

Кандидатите од точка 2 и 3 висока стручна 
спрема од соодветната струка; 

Кандидатите под точка 4 да имаат средна 
стручна спрема и практика во струката над 5 
години. 

Основна плата «доред Законот за јавните служ-
беници, положајната плата според Одлуката за 
положајните плати, а за работното место под 
точка 1 и посебен додаток установен со посебни 
прописи. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето, а во 
случај на неисполнување на работните места, ос-
танува отворен до пополнувањето. 

Молбите со куса биографија и потребните до-
кументи во смисла на чл. 31 од Законот за јавните 
службеници да се достават до Насловот. 

За поблиски услови, кандидатите можат да се 
обратат директно до Насловот. При доаѓањето на 
кандидатите од внатрешноста, на директен разго-
вор, со претходно најавување, патните трошоци 
(превоз) без дневници до местото на постојаното 
живеење во обата цравца ги сноси Заводот. (1350) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ОПШТАТА 
БОЛНИЦА „Д-р ТРИФУН ПАНОВСКИ" — 

БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. ЛЕКАР ХИРУРГ 
Услови: Кандидатот треба да има завршено 

медицински факултет со положен специјалистички 
испит. 

Да, ги исполнува условите од чл. 31 од ЗЈС. 
Молбите со потребните документи да се до-

ставуваат до Конкурсната комисија на Општата 
болница. 

Конкурсот трае 15 дена по неговото објавување 
во „Службен весник на СРМ". (1349) 

Др. 34 — Стр. 591 

Конкурсната комисија при Општата болница 
Штип, на основа чл. 33 од ЗЈС и чл. 125 од ОЗОРЗС 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места при 
Болницата: 

1. — Лекар специјалиста хирург за хируршко 
одделение; 

2. — Лекар на специјализација по рентгено-
л оги ја за рентгенолошко одделение; 

УСЛОВИ: 
За работното место под 1 лекар специјалист 

по Општа хирургија. 
За работното место под 2 лекар општа пракса, 

со положен стручен испит, 3 години работен стаж 
како лекар и знаење на еден од следните странски 
јазици: француски, руски, германски, англиски и 
италијански. 

За работното место под 1 обезбеден (веднаш 
уселив) двособен конфорен стан во новоградба. 

Здравствените работници под 1 и 2 треба да 
ги исполнуваат условите од чл. 31 од ЗЈС. 

Учеството во расподелбата на личниот доход 
според Правилникот за расподелба на личниот до-
ход на Општата болница — Штип. 

Молбите се поднесуваат до Конкурсната коми-
сија при Општата болница — Штип. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (1360) 

ШКОЛСКИОТ ОДБОР ПРИ ПЕДАГОШКАТА 
ГИМНАЗИЈА „НИКОЛА КАРЕВ" — СКОПЈЕ 

р а е п и ш у в а 
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на следните работни места: 
1. За работното место професор по детска 

и педагошка психологија — — — — — — 1 
2. За работното место' професор по фран-

цуски јазик — — — — — — — — — — 1 
3. За работното место професор по англиски 

јазик — — — — — — — — — — 1 
УСЛОВИ: За сите работни места потребна е 

висока стручна спрема — филозофски факултет. 
Личниот доход според Правилникот за распре-

делба на личниот доход на школата. 
Молбите со потребните документи по чл. 31 

од Законот за јавните службеници се доставуваат 
до Педагошката гимназија „Никола Карев" — Ско-
пје. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (1364) 

Комисијата за службенички работи на Опш-
тинското собрание на општината Берово, на основа 
член 21 од Законот за јавните службеници 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Шеф на Отсекот за општа управа и опш-
тествени служби — — — — — — — — 1 

2. Референт за просвета и физичка култура 1 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

0 « 
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УСЛОВИ: 
Под точка 1: 
— да има завршено правен факултет или на 

него рамна школа; 
Под точка 2: 
— да има завршено педагошка академија со 

положен државен испит и 5 години практика. 
Кандидатите да ги исполнуваат условите пред-

видени со член 31 од Законот за јавните службе-
ници. 

Плата по Законот за јавните службеници, а 
положајната според Одлуката за положајните пла-
ти на службениците на Собранието на општината 
Берово. 

Молбите со предвидените документи по чл. 31 
од Законот за јавните службеници се доставуваат 
до Општинското собрание — Берово. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето, односно до пополнување на работните места. 

(1363) 

ГРАДЕЖНИОТ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗО-
ВАНИЕ И ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАДРИ — 

СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Технички директор, 
2. Виши инструктор, 
3. Виши инструктор по македонски и англиски 

јазик. 

У С Л О В И : 

За работното место под 1 — технички факул-
тет, градежен или архитектонски отсек со искус-
тво во оператива, истиот ќе се бави со производни 
проблеми. 

За работното место под 2 — технички факул-
тет градежен или архитектонски отсек. 

За работното место под 3 — соодветно високо 
образование. 

Личен доход според Правилникот за личните 
доходи на Градежниот центар или по договор. 

За работното место технички директор стан 
обезбеден. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. 

Молби со потребните документи се поднесуваат 
до Градежниот центар. 

За информации обратете се на телефон 31-207. 
(1362) 

Претпријатието за изградба на ХЕ на системот 
„Црни Дрим" — Струга, на основа чл. 46 и 47 од 
Основниот закон за изградба на инвестициони 
објекти („Сл. лист на ФНРЈ", бр. 45/61), 

распишува конкурс 
за 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изведување на работите на девијацијата на Ре-
публичкиот пат од П ред, бр. 501, Дебар—Селце, 
дел од км. 4 + 1 8 2 до км. 8 + 600, и тоа: 

1. — Пат во должина од 4.432 м 
2. — 6 тунели во должина од 
3. — Армирано бетонски мост во дол-

жина од 96 м 
Рок за довршување на објектите е 30. VI. 1066 

година. Наддавањето ќе се одржи на ден 9. X 1964 
година во 10,00 часот во просториите на претпри-
јатието во Струга. 

Наддавањето ќе се изврши сходно Правилни-
кот за отстапување изградба на инвестициони об-
јекти и работи („Сл. весник на СРМ", бр. 31/63), 
а понудите треба да се состават според претсмет-
ките, техничките, општите и посебните услови. 

Стопанските организации можат да поднесат 
понуди за преземање на еден, повеќе или сите 
објекти. 

Учесниците се должни да достават: 
1. Писмена понуда со единични цени на прет-

сметката во затворен плик, 
2. Гарантно писмо од Народната банка во ви-

сина од 1% од понудената пресметковна вредност, 
3. Потврда за регистрација на претпријатието, 
4. Список на механизацијата со која ќе ги из-

ведува работите на овој објект, 
5. Список на техничкиот персонал што ќе биде 

на работа при изведувањето на работите, 
6. Писмена обврска дека ќе го запази рокот, 
7. Полномошно за учество на наддавањето. 
— Понудите ќе се примаат до почетокот на 

наддавањето. 
Инвестиционо техничката документација се ста, 

ва на увид на заинтересираните во секој работен 
ден од 8 до 14 часот во просториите на претприја-
тието соба број 20. 

По Тарифен број 76 забелешка II од Таксената 
тарифа, составен дел на Законот за администра-
тивните такси („Сл. лист на ФНРЈ", број 28/59 г.), 
интересентите се ослободени од плаќање на опш-
тинска такса. 
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