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46. 

На основа член 171 став 5 од Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГА-
НИЗАЦИЈАТА НА ПРЕВОЗОТ ВО ПАТНИОТ 

СООБРАКАЈ 

Се прогласува Законот за организацијата на 
превозот во патниот сообраќај, што го усвои Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 5 март 1964 година и на седницата на Стопан-
скиот собор, одржана на 5 март 1964 година. 

У бр. 12 
6 март 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ„ 
Видое Смилевски, е. р 

З А К О Н 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ПРЕВОЗОТ 
ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Организацијата на превозот со моторни возила 

во патниот сообраќај се уредува според одредбите 
на Основниот закон за организацијата на прево-
зот со моторни возила во патниот сообраќај (осно-
вен закон) и овој закон. 

Со овој закон се уредува и организацијата на 
превозот со запрежни возила во патниот сообраќај. 

Член 2 
Превозот на патници и стока во патниот соо-

браќај се врши како јавен превоз или како превоз 
за сопствени потреби. 

Во смисла на овој закон: 
—• јавен превоз во слободниот друмски сообра-

ќа ј е превоз за кој релацијата, цената на прево-
зот, височината на надоместокот за споредни услу-
ги извршени за потребите на лицата и предметите 
што се превезуваат и другите услови на превозот, 
се утврдуваат со договор помеѓу превозникот и 
корисникот на превозот; 

— превоз за сопствени потреби е превозот на 
лица и стока што служи за задоволување на соп-
ствените потреби на превозникот. 

Член 3 
Јавниот превоз може да се врши како превоз 

во линиски патен сообраќај и како превоз во сло-
боден патен сообраќај. 

Јавниот превоз во линиски патен сообраќај е 
превозот што се врши на определени релации, по 
однапред утврден возен ред, а за кој цената и 
другите услуги на превоз однапред се утврдуваат 
со тарифа. 

Јавен превоз во слободен патен сообраќај е 
превозот за кој релацијата и другите услови на 
превозот се утврдуваат со договор помеѓу превоз-
никот и корисникот на превозот. 

Јавен превоз на патници и стока со запрежни 
возила се врши само во слободен патен сообраќај. 

Член 4 
Јавен превоз на патници и стока во патниот 

сообраќај, покрај организациите од чл. 2 ст. 1 и 2 
од Основниот закон, можат да вршат и други орга-
низации под условите определени со овој закон и 
прописите донесени врз основа на него. 

Јавен превоз на патници и стока со запрежни 
возила можат да вршат и приватни превозници 
под условите определени со овој закон и пропи-
сите донесени врз основа на него. 

II ЈАВЕН ПРЕВОЗ СО МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Возен ред 

Член 5 
Во возниот ред превозникот е должен, покрај 

елементите определени со чл. 10 од Основниот за-
кон, да ја наведе и приклучната врска со возила 
од други линии во патниот сообраќај, односно со 
други превозни средства. 

Возилата кои според возниот ред имаат при-
клучна врска со други превозни средства за пре-
воз на патници, се должни да ги причекаат во 
случај на нивно задоцнување. 

Времето за задолжително чекање од претход-
ниот став се утврдува со возниот ред, со тоа што 
не може да изнесува помалку од 30 минути ни 
повеќе од еден час. 

Член 6 
Возниот ред задолжително се истакнува на 

видно место во автобуските станици, автобуските 
постојки и автобусите. 

Истакнувањето на возниот ред во автобуските 
станици за сите линии што поминуваат низ стани-
цата го врши стопанската организација чија е 
автобуската станица. 



Стр. 186 — Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 25 март 1964 

Стопанските организации чии линии помину-
ваат низ автобуската станица се должни возниот 
ред да и го достават на автобуската станица вед-
наш по неговото регистрирање. 

Истакнувањето на возниот ред во автобуските 
постојки и автобусите го врши превозникот. 

Член 7 
Превозникот е должен при регистрацијата на 

возниот ред на органот надлежен за регистрација 
да му ја поднесе и утврдената тарифа, како и да 
го известува за нејзиното изменување и дополну-
вање веднаш по изменувањето односно дополну-
вањето. 

2. Посебни видови на јавен превоз 

Член 8 
Покрај стопанските организации од чл. 2 став 

1 и 2 од Основниот закон, јавен превоз во слобо-
ден патен сообраќај на подрачјето на една или 
повеќе соседни општини можат да вршат и орга-
низациите кои обавуваат превоз за сопствени по-
треби, доколку потребите за јавен превоз на опре-
делено подрачје не се задоволени и за таков пре-
воз добијат одобрение. 

Одобрението од претходниот став го издава 
надлежниот орган на општинското или околиското 
собрание односно републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на сообраќајот во зависност 
од подрачјето на кое ќе се врши превозот. 

Во одобрението посебно се означува подрачјето 
на кое ќе се врши превозот и рокот на одобре-
нието. 

Член 9 
Во случај на јавни прослави или манифеста-

ции што имаат општонароден карактер превоз на 
патници можат да вршат сите иматели на моторни 
возила, под условите определени со претходниот1 

член. 

Ѕ. Техничко-експлоатациони услови 

Член 10 
Јавен превоз на патници се врши со автобуси 

и патнички коли што ги исполнуваат техничко -
експлоатационите услови определени со овој закон 
и прописите донесени врз основа на него. 

По исклучок, 'во случај на јавни прослави и 
манифестации што имаат општонароден карактер, 
превоз на патници може да се врши и со други 
возила, ако според прописите за обезбеденоста ча 
сообраќајот можат да вршат превоз на патници. 

Член 11 
Возилата за јавен меѓуместен превоз на пат-

ници задолжително имаат простор за сместување 
на багажот. Овој простор е одделен од просторот 
за сместување на патниците. 

Член 12 
Јавен превоз на стока се врши со возила на-

менети за превоз на стока што ги исполнуваат 
техничко-експлоатационите услови определени со 
прописите донесени врз основа на овој закон. 

Член 13 
Републичкиот секретар за сообраќај и врски 

ќе донесе поблиски прописи за техничко-експлоа-
тационите услови за возилата со кои се врши ја-
вен превоз. 

4. Услови за превоз 

Член 14 
Во јавниот меѓуместен превоз на патници не 

можат да се превезуваат повеќе патници од бро-
јот на регистрираните места за седење во вози-
лото. Седиштата во автобусите за меѓумесен пре-
воз задолжително се нумерираат. 

По исклучок на автобуската линија, чија дол-
жина од почетната до крајната станица, не изне-
сува повеќе од 60 км. може да се превезува и пого-
лем број патници, ако тоа го дозволуваат пропи-
сите за безбедноста на сообраќајот. 

Член 15 
Возните билети се издаваат по редот на доаѓа-

њето односно поставувањето на барањето од стра-
на на патниците за издавање на билети, без оглед 
на должината на релацијата за која се бара возен 
билет. 

Возните билети се издаваат по автобуските 
станици и на места што за таа цел ќе ги опре-
дели превозникот. 

Член 16 
Рачен багаж може да се сместува во просто-

рот за патници на места определени за таа намена. 
Под рачен багаж, во смисла на овој закон, се 

смета багажот што може да се смести на места 
определени за таков багаж. 

Член 17 
Во возилата за јавен превоз на патници, до-

колку во просторот за сместување на багаж остане 
расположив простор, може да се врши превоз на 
помалл пратки првенствено на лесно расипливи 
животни намирници, ако се добро спакувани. 

5. Членови на посада на моторни возила во 
јавниот сообраќај 

Член 18 
Членовите на посадата на возилата за јавен 

превоз на патници за време на службата задол-
жително носат службена облека. Службената об-
лека ја обезбедува стопанската организација. 

Член 19 
Членовите на посадата на моторните возила 

се должни да се јават на должност способни за 
работа, а за времетраењето на службата не смеат 
да употребуваат алкохолни пијалоци. 

Членовите на посадата на моторното возило 
се должни спрема секој патник да се однесуваат 
пресретливо. 

Член 20 
Републичкиот секретар за сообраќај и врски 

ќе донесе поблиски прописи за службената облека 
на членовите на посадата на моторните возила. 
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6. Автобуски станици и автобуски постојки 

Член 21 
Автобуските станици, по правило, се воспоста-

вуваат во седиштето на стопанската организација 
за јавен превоз на патници и во поголемите соо-
браќајни центри. 

Во местата каде што не е воспоставена авто-
буска станица а според возните редови се пред-
видува застанување на возилото, се воспоставу-
ваат автобуски постојки. 

Член 22 
Автобуска станица и автобуска постојка, во 

смисла на овој закон, е просторот определен гза 
качување и слегнување на патниците во возилото. 

Автобуска станица е уреден простор со мини-
мални услови за сместување на патниците во че-
кална, санитарни објекти и др., организирана служ-
ба за прифаќање и отпремување на патниците и 
возилата. 

Автобуските постојки можат да бидат посто-
јани, условни и привремени. 

Постојани автобуски постојки се постој ките на 
кои возилото според возниот ред, задолжително 
застанува. 

Условни автобуски постојки се посто јките на 
кои возилото застанува ако тоа е предвидено во 
возниот ред доколку има патници за качување или 
слегување. 

Привремени автобуски постојки се постој ките 
на кои возилото, според возниот ред, задолжи-
телно застанува во извесен временски период до-
дека тоа го налагаат потребите. 

Член 23 
Локацијата на автобуската станица односно по-

стојка, по предлог од претпријатието за јавен 
превоз на патници, ја определува надлежниот 
орган на општинското собрание односно Градското 
собрание на град Скопје. 

Автобусите во линискиот превоз на патници 
можат да застануваат и тргнуваат само од авто-
буските станици и постојки што се утврдени на 
начинот пропишан со претходниот став. 

Член 24 
Обележувањето на автобуските станици и ав-

тобуските постојки се врши со единствен знак, 
што го поставува и одржува превозникот што ја 
користи автобуската станица односно постој ката. 

Автобуските станици можат, покрај знакот од 
претходниот став, да употребуваат и други знаци 
и натписи. 

Член 25 
Републичкиот секретар за сообраќај и врски 

ќе донесе поблиски прописи за обележувањето на 
автобуските станици и постојки. 

Ш ПРЕВОЗ СО ЗАПРЕЖНИ ВОЗИЛА 

Член 26 
Јавен превоз со запрежни возила можат да 

вршат стопански организации чија основна деј-
ност е таков превоз, како и други стопански орга-

низации како споредна дејност, ако за вршењето 
на таа дејност основат посебен погон што само-
стојно го врши пресметувањето на доходот и го 
регистрираат според важечките прописи. 

Покрај организациите од претходниот став Ја-
вен превоз со запрежни возила можат да вршат 
и други организации ако за тоа добијат одобрение 
на начинот и под условите определени со чл. 8 
од овој закон. 

Член 27 
Приватен превозник може да добие одобрение 

за вршење јавен превоз на патници и стока ако; 
1) е деловно способен; 
2) вршењето на јавен превоз му е главно за-

нимање; 
3) располага со возило' што ги исполнува усло-

вите определени со посебни прописи; 
4) превозот го врши само со едно возило. 
Одобрението за јавен превоз го издава над-

лежниот орган на општинското собрание. 

Член 28 
Ако организациите и приватните превозници 

што вршат јавен превоз со моторни односно за-
прежни возила не можат за определено време да 
ги задоволат потребите на превозот на подрачјето 
на општината, општинското собрание може да 
определи јавен превоз да вршат иматели на за-
прежни возила за сопствени потреби. 

Превозот од претходниот став превозниците го 
вршат врз основа на посебно одобрение што го 
издава надлежниот орган на општинското .собра-
ние. 

Член 29 
Превоз за сопствени потреби можат да вршат 

сите иматели на запрежни возила. 

Член 30 
Поблиски прописи за условите и начинот за 

вршење превоз со запрежни возила ќе донесат 
општинските собранија, а за подрачјето на град 
Скопје Градското собрание. 

Со прописите од претходниот став може за 
определено подрачје да се забрани вршење пре-
воз со запрежни возила. 

IV ИНСПЕКЦИЈА НА ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 31 
Работите во инспекцијата на патниот сообраќај 

од надлежноста на Социјалистичка Република Ма-
кедонија ги врши Републичкиот секретаријат за 
сообраќај и врски. 

Член 32 
Републичкиот секретаријат за сообраќај и вр-

ски: се грижи за правилно организирање, вршење 
и унапредување инспекцијата на патниот сообра-
ќа ј и за стручно усовршување на инспекторите 
на патниот сообраќај; врши непосреден надзор над 
работите на околиските и општинските органи над-
лежни за инспекција на патниот сообраќај и им 
укажува стручна помош; врши работи на инспек-
ција на патниот сообраќај што му се ставени 
во надлежност со закон или пропис донесен врз 
основа на закон. 
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Републичкиот секретаријат за сообраќај и вр-
ски може непосредно да изврши одделни инспек-
циски работи и да преземе определени мерки за 
кои се овластени општинските и околиските ор-
гани за инспекција за патниот сообраќај над пре-
возот што се обавува на подрачјето на две или 
повеќе околии. 

Член 33 
Републичкиот секретаријат за сообраќај и врс-

ки има право на околиските и општинските органи 
надлежни за инспекција на патниот сообраќај да 
им издава стручни упатства за примена на репуб-
личките прописи во вршењето на инспекциските 
работи. 

Член 34 
Републичкиот секретаријат за сообраќај и 

врски може да бара од околиските односно опш-
тинските органи надлежни за инспекција на соо-
браќајот извештај за нивната работа, податоци 
потребни за вршење на инспекциските работи, 
како и извршување на определена инспекциска 
работа со поднесување на извештај за нејзиното 
извршување. 

Органот од кој е барано извршувањето на ра-
ботата е должен да постапи по барањето и при 
тоа да се придржува кон дадените упатства. 

Член 35 
Републичкиот секретаријат за сообраќај и 

врски непосредно ги врши работите од надлеж-
носта на органот за инспекција на патниот соо-
браќај од понизок степен кога: 

1) собранието на општествено-политичката за-
едница не определило орган на управата кој ќе 
ги врши работите на инспекцијата на патниот 
сообраќај; 

2) органот на инспекцијата на патниот соо-
браќај не ги врши инспекциските работи за кои 
е надлежен или во вршењето на тие работи по-
стојат битни недостатоци; 

3) во итни случаи поради одлагање може да 
настане опасност по животот, безбедноста на лу-
ѓето и, имотот. 

Во случаите од точка 2 и 3 од претходниот 
став, Републичкиот секретаријат за сообраќај и 
врски ќе го извести органот на инспекцијата на 
патниот сообраќај од понизок степен за превзема-
њето на работите и мерките за непосредна инспек-
ција и, ако причини на итност тоа не го спречу-
ваат, ќе го повика да присуствува на инспекци-
јата. . . 

^ " . Член 36 
Инспекторите за патен сообраќај имаат по-

себна легитимација со која се утврдува нивното 
својство. 

Легитимацијата ја издава органот надлежен 
за инспекција на патниот сообраќај. 

Образецот за легитимацијата ќе го пропише 
Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски. 

Член 37 
Овластувањата и должностите на инспектори-

те на патниот сообраќај утврдени во Основниот 
закон ги имаат инспекторите на патниот сообра-
ќ а ј и во вртењето на надзор над извршувањето 

на одредбите на овој закон и прописите донесени 
врз основа на него. 

V КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 38 
Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари 

ќе се казни за прекршок стопанската организација 
ако: 

1) во линискиот превоз на патници не чека 
на приклучна врска со други возила утврдени со 
возниот ред (член 5 став 2); 

2) не истакне возен ред во автобуските ста-
ници, автобуските постојки и автобусите односно 
не и го достави изводот од возниот ред на авто-
буската станица (чл. 6); 

3) ако не го извести органот надлежен за ре-
гистрација за извршените изменувања и дополну-
вања на утврдената тарифа (член 7); 

4) превезува повеќе патници спротивно на од-
редбите од член 14; 

5) автобуските билети не ги издава по редот 
на доаѓањето односно ставено барање од патни-
ците (член 15); 

6) не обезбеди службена облека за членовите 
на посадата (член 18); 

7) не ја користи автобуската станица односно 
постојка за застанување и тргнување на возило-
то (член 23); 

8) не изврши обележување на автобуската 
станица односно постојка (член 24); 

9) врши јавен превоз со запрежни возила 
спротивно на член 26 став 1. 

За деј ание од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во стопанската организација 
со парична казна од 2.000 до 20.000 динари. 

Член 39 
Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок приватен превозник кој без 
одобрение врши јавен превоз со запрежни возила 
(чл. 27 и 28). 

УХ ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 
Превозниците кои вршат јавен превоз во пат-

ниот сообраќај се должни во рок од 6 месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон да ги 
применат на сите возила со кои вршат јавен пре-
воз одредбите за техничко-експлоатационите ус-
лови определени со овој закон. 

Член 41 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за превоз во. патниот соо-
браќај („Службен весник на НРМ" бр. 42/61). 

До донесувањето на поблиски прописи врз ос-
нова на овој закон остануваат во сила прописите 
донесени врз основа на Законот за превоз во пат-
ниот сообраќај („Сл. весник на НРМ" бр. 42/61), • 
доколку не се во спротивност со одредбите на овој 
закон. 

Член 42 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". . . 
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47. 

На основа член 171 став 5 од Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ОРГАНИЗАЦИ-

ЈАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за здравствената заштита 
и организацијата на здравствената служба, што го 
усвои Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 5 март 1964 година и на седницата на 
Социјално-здравствениот собор одржана на 6 март 
1964 година. 

У бр. 14 
7 март 1964 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ОР-

ГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
СЛУЖБА 

Член 1 
Во Законот за здравствената заштита и орга-

низација на здравствената служба („Службен ве-
сник на НРМ" бр. 17/61) во член 69 став 1 пред 
зборовите „здравствената станица" се додаваат 
зборовите „медицински центар". 

Член 2 
Во член 70 став 1 пред зборовите „здравствени 

станици" се додава „медицински центри". 

Член 3 
По членот 71 се додава нов назив „а) Меди-

цински центар" со два нови члена кои гласат: 

„Член 71а 
Медицинскиот центар е здравствена установа 

која обезбедува целосна амбулантно-поликлинич-
ка, диспанзерска и стационари здравствена за-
штита. 

Член 716 
Медицинскиот центар ги има следните орга-

низациони единици: 
— служба за општа медицина со ординации 

за општа практика, рентген-кабинет или одделе-
ние, домашно лекување, брза помош, патронажа 
и општа клиничка лабораторија; 

— служба за заштитата на здравјето на доен-
чиња и деца, школски деца и младина со диспан-
зер за деца, диспанзер односно поликлиника за 
школски деца и младина, советувалишта и бол-
ничко одделение; 

— служба за заштита на здравјето на жените 
со диспанзер, советувалишта и болничко одделе-
ние; 

— служба за борба против туберкулозата со 
диспанзер и болничко одделение; 

— хигиенско-против епидемиолошка служба со 
хигиенско-епидемиолошко одделение со лабора-
тории; 

— служба за внатрешни, хируршки и други 
болести со соодветни специјалистички ординации 
и болнички одделенија; 

— служба за забна нега со ординација и за-
ботехничка лабораторија; 

— статистичка служба. 
Медицинскиот центар по потреба може да има 

и други организациони единици предвидени со 
правилата на установата". 

Член 4 
Азбучниот редослед на досегашните називи во 

глава IV под точка 2 од Законот соодветно се по-
местува за една буква. 

Член 5 
Во член 149 став 2 се брише. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

48. 
На основа член 171 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ 
ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА 
СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ВО ГРАД СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за давање заеми од 
средствата на Фондот за станбена изградба во 
град Скопје, што го усвои Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 5 март 1964 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор, одр-
жана на 5 март 1964 година. 

У бр. 13 
6 март 1964 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОН-
ДОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА НА ГР. СКОПЈЕ 

Член 1 
Заеми од средствата на Фондот за станбена 

изградба на гр. Скопје, можат да се даваат и на 
лица »вон работен однос ако на 26 јули 1963 год. 
имале живеалиште во гр. Скопје. 
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Член 2 
Условите под кои ќе се даваат заемите од 

претходниот член ќе ги одреди Управниот одбор 
на Фондот за станбена изградба во согласност со 
Градското собрание на гр. Скопје. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од не-

говото објавување во „Службен весник на С Р М \ 

49. 
На основа точка 7, точка 8 став 4 и точка 10 

од Одлуката за условите за признавање и одре-
дување пензија според чл. 80 и 132 од Законот за 
пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 19/63 и 25/63), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 5. III. 1964 и на седницата 
на Социјално-здравствениот собор одржана на 
6. Ц1.1964 година донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ДОДАТОК НА ЛИЧНА 
ПЕНЗИЈА И ОТПРАТНИНА НА ЛИЦАТА ПЕН-
ЗИОНИРАНИ СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ПРИЗНА-
ВАЊЕ И ОДРЕДУВАЊЕ ПЕНЗИЈА СПОРЕД 
ЧЛ. 80 и 132 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

I На лицата на кои им е призната пензија на 
основа точка 2 став 1 под 4 и 5, точка 8 и точка 
10 од Одлуката за признавање и одредување пен-
зија според чл. 80 и 132 од Законот за пензиското 
осигурување (во натамошниот текст — Одлука) 
ќе им се исплатува и додаток на лична пензија и 
отпратнина, според одредбите на оваа одлука. 

II Додаток на лична пензија ќе им се испла-
тува на лицата кои пред пензионирањето имале 
и постојан додаток определен според значењето 
на службата. 

III Додатокот на лична пензија се одредува 
според последниот износ на тој додаток, во про-
цент во кој е одредена личната пензија. 

IV Додатокот на личната пензија определен 
според оваа одлука ќе се исплатува од денот од 
кога ќе почне исплатувањето на личната пензија 
но не пред 1. VII. 1963 година. 

V На лицата на кои им е призната лична пен-
зија на основа точка 2 и точка 10 од Одлуката 
ќе им се исплатува отпратнина во висина на траен 
износ од личниот доход исплатен во последниот 
месец пред пензионирањето. 

Отпратнината се исплатува одеднаш и тоа вед-
наш по почнувањето на исплатата на личната 
пензија. 

VI Додатокот на лична пензија и отгтратнина 
се исплатува од средствата на Републичкиот бу-
џет. " 4 

VII Се овластува Извршниот совет односно 
органот што тој ќе го определи да донесува реше-
ние за доделување на додаток на лична пензија 
и да ја определува висината на тој додаток и 
отпратнина. 

VIII Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на нејзиното објавување во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 36 
6 март 1964 година 

Скопје 
Претседател 

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

50. 
На основа член 142 точка 17 и член 158 точка 

7 од Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 5 март 1964 година донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКО-

ПЈЕ И НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД 
НА МАКЕДОНИЈА 

I Се разрешуваат од должноста поради избор 
во друг суд: 

1. ПЕТАР ЛЕШТАРОВ, од должноста претсе-
дател на Вишиот стопански суд во Скопје; 

2. ЉУПЧО МИРОВСКИ, од должноста судија 
на Врховниот суд на Македонија; 

3. БОРО ДОГАНЏИСКИ, од должноста судија 
на Врховниот суд на Македонија. 

И Се избираат: 
а) За претседател на Вишиот стопански суд во 

Скопје БОРО ДОГАНЏИСКИ, досегашен судија 
на Врховниот суд на Македонија; 

б) За судии на Врховниот суд на Македонија: 
1. СЛАВЕ ПЕТРОВСКИ, претседател на Окру-

жниот суд во Штип; 
2. СОТИР ДЕЛИДИНКОВ, претседател на Ок-

ружниот суд во Титов Велес; 
3. АТАНАС ТРАЈКОВСКИ, претседател на Со-

ветот за прекршоци на Републичкиот секретаријат 
за внатрешни работи; 

4. СТАВРЕ ФИЛ ИПЧЕ, судија на Окружниот 
суд во Охрид. 

Ш Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување. 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 42 
6 март 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СТРМ. 
Видое Смилевски, е. р. 
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51. 
На основа член 186 став 1 во врска со член 162 

став 2 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија на заедничката седница на Ре-
публичкиот собор и Организационо-политичкиот 
собор одржана на 5 март 1964 година донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИСПИТУ-
ВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА НА ОПШТИНИТЕ И ОКО-
ЛИИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I Се образува Привремена комисија за испи-
тување подрачјата на општините и околиите во 
Социјалистичка Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Комисија). 

II Комисијата има задача да ја испита сегаш-
ната поделба на Републиката на општини и око-
лии и на Собранието да му поднесе извештај со 
предлог за соодветни измени во нивните подрачја. 

III Во Комисијата се избираат и именуваат: 
а) за претседател ФИРУЗ ДЕМИР, претседател 

на Организационо-политичкиот собор на Со-
бранието; 

б) за членови: 
1. БРАЈКОВСКИ ФИЛИП, член на Глав-

ниот одбор на ССРНМ; 
2. ЗАХАРИЕВСКИ ДРАГАН, пратеник во 

Стопанскиот собор; 
3. ЗВРЦИНОВ МЕТОДИЈА, пратеник во 

Организационо-политичкиот собор; 
4. КАНЕВЧЕ АСПАРУХ, претседател на 

Одборот за организационо-политички 
прашања на Републичкиот собор; 

5. КОСТОВСКИ ЈОРДАН, пратеник во Ре-
публичкиот собор; 

6. МИФТАРИ ОСМАН, член на Извршниот 
совет; 

7. МИЦАЈКОВ МИТО, пратеник во Репу-
бличкиот собор; 

8. НИКОЛОВСКИ ВАНЧО, потпретседател 
на Републичкиот совет на Сојузот на 
синдикатите на Југославија за Македо-
нија; 

9. РАМАДАНИ ХИЏЕТ, пратеник во Ре-
публичкиот собор; 

10. СТОЈЧЕВ ДИМИТАР, член на Изврш-
ниот одбор на Градскиот одбор на 
ССРНМ — Скопје; 

11. ТАХИР МАМУРАН, секретар на Глав-
ниот одбор на ССРНМ; 

12. ТУНТЕ АХИЛ, пратеник во Организа-
ционо-политичкиот собор; 

13. ЦАЦА ГОРГИ, републички секретар за 
законодавство и организација; 

14. ЦЕКОВ ДАНЕ, пратеник во Организа-
ционо-политичкиот собор; и 

15. ЧАЛОВСКИ КРСТЕ, помошник секре-
тар на Собранието на СРМ. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со донесу-
вањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 40 
6 март 1964 година 

Скопје 
Претседател 

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

52. 
На основа член 11 став 1 и член 18 став 3 од 

Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија и Одлу-
ката за престанок на мандатот бр. 39 од 6. III. 1964 
година, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИК 
НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 

БИТОЛА I 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на пратеник на Просветно-културниот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија во изборната единица Битола I. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 7 
мај 1964 година. 

Бр. 500 
21 март 1964 година 

Скопје 
Претседател 

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

а л а с е н д е л 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-

боти на СРМ, со решението број 20-2422/1 од 21 
февруари 1964 година, ја одобри промената на 
личното име на Јовановиќ Јован, роден на 22 де-
кември 1937 година во Крушевац, околија Кра-
љевска, од татко Кира и мајка Славка, така што 
во иднина личното име ќе му гласи Иванов Иван. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (85) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-2475 од 8 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Петровски Иван, роден на 20 
септември 1939 година во село Стругово, Битолска 
околија, од татко Секула и мајка Петра, така што 
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во иднина фамилијарното име ќе му гласи Јава-
новски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (90) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-3707/1 од 20 
февруари 1964 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Новаковска Јаглика, родена на 27 
март 1951 година во село Мирковци, околија Скоп-
ска, од татко Борис и мајка Милица, така што во 
иднина роденото име ќе и гласи Аница. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (87) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-3705/1 од 20 
февруари 1964 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Димитров Трајче, роден на 9 февру-
ари 1945 година во село Шопур, Штипска околија, 
од татко Никола и мајка Сава, така што во идни-
на личното име ќе му гласи Камчевски Ристо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (89) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-3086 од 11 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Османи Раим, роден на ден 1 октом-
ври 1948 година во село Селце, Тетовска околија, 
од татко Шаќир и мајка Рафие, така што во ид-
нина роденото име ќе му гласи Јонуз. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (86) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-2476 од 8 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на фа-
ми лиј арното име на Поповска Мара, родена на 31 
октомври 1922 година во село Мало Илино, Би-
толска околија, од татко Велјан и мајка Аниша, 
така што во иднина фами лиј арното име ќе и гла-
си Стојчевска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (91) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-43/1 од 8 ја-
нуари 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Савески Ангеле, роден на ден 
20 ноември 1926 година во село Мислешево, Ох-
ридска околија, од татко Трифун и мајка Таса, 
така што во иднина фами лиј арното име ќе му гла-
си Раичиноски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (93) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4062/1 од 29 
февруари 1964 година, ја одобри промената на 
личното име на Измести Асен, роден на ден I 
август 1940 година во село Елшани, Охридска 
околија, од татко Лазар и мајка Дола, така што во 
иднина личното име ќе му гласи Јузмески Ацо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (95) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-3709/1 од 20 
февруари 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име на Мухарем Кемал, роден на 3 јули 
1935 година во град Скопје, од татко Хасим и 
мајка Фетхи је, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Кенан. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (96) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје тужителот 
Георгиевски Трпе од Скопје, со стан на улица „745" 
бр. 6, поднесе тужба против тужената Георгиевска 
Спаса од татко Влаховић сега со непознато место 
на живеење на територијата на СФРЈ, за развод 
на бракот. Бидејќи кестожителството на тужената 
е непознато, се поканува 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 и се определи привремен старател кој на рас-
правата ќе ја застапува на негов трошок. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 989/63. 
(88) 

Пред Окружниот суд во Скопје Тодорова Лазо 
В ангелија од Скопје, ул. „288" бр. 14, поднесе 
тужба против тужениот Тодоров Ристо Димитар, 
сега во неизвесност и со непознато место на жи-
веење, за утврдување и развод на бракот. Бидејќи 
местожителството на тужениот е непознато, се 
повикува 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 му биде 
определен привремен старател кој на расправата 
ќе го застапува на негов трошок. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 159/64. 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 294, страна 759 е запишано следното: 
Перо Ивановски, досегашен директор на Прет-
пријатието за изработка на аутокаросерии и авто-
буси „11 октомври" — Скопје, е разрешен од дол-
жност и му престанува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен 
Орде Ивановски. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува со старите ре-
гистрирани потписници: Атанас Марковски, Мето-
дија Кулевски, технички директор, Никола Ри-
зовски, секретар, Стево Ефтимски, комерцијални 
директор, и Славе Наумовски, шеф на сметковод-
ството, сметано од 25. XIX. 1962 година, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 774/62. (29) 



25 март 1964 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 304, страна 789 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Горче Петров бр. 03-3410/1 од 10. X. 1962 
година дејноста на Работничко-службеничкиот ре-
сторан од затворен тип при Рудникот „Радуша" со 
посебно бифе од отворен тип вон од ресторанот во 
Радуша во иднина се проширува и со: набавка и 
снабдување на работниците со производи — зелен-
чук и овошје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 777/62. (36) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 204, страна 541 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кале, Скопје, број 136 од 21. IX. 1962 го-
дина кон Трговското претпријатие за промет со 
кожни и гумени производи на големо и мало „Ан-
грокожа и гума" — Скопје, се припојува Тргов-
ското претпријатие за промет на мало со кожи, 
чевли, кондураџиски прибор и пластични мате-
ријали „Видра" од Скопје. 

Исто така со припојувањето Претпријатието 
„Видра" од Скопје се брише од регистарот на 
претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 466, страна 
1296. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 775/62. (40) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 43, страна 127 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кале — Скопје број 24057 од 24. X. 1962 
година фирмата на Претпријатието за туристички 
сообраќајни сервисни услуги и оправки „Аутоту-
рист" — Скопје во иднина се менува и гласи: 
Претпријатие за туристичко-сообраќајни сервисни 
услуги и оправки на сите видови моторни возила 
„Аутотурист" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 614/62. (41) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 207, страна 551 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Слаткарскиот дуќан „Калинка" од Скопје, 
бидејќи со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кисела Вода — Скопје број 1460 од 19. И. 
1963 година и решението на Народниот одбор на 
општината Ид а ди ја — Скопје број 850 од 2. IV. 
1963 година е припоено кон Претпријатието за 
промет и преработка на млеко и млечни произ-
води „Овче Поле" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 283/63. (506) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 205, страна 545 е запишано следното: 
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Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје број 850 од 2. IV. 
1963 година и решението на Народниот одбор на 
општината Кисела Вода — Скопје број 1460 од 
19. III 1963 година кон Претпријатието за промет 
и преработка на млеко и млечни производи „Овче 
Поле" — Скопје се припојува Занаетчиското прет-
пријатие за слаткарски производи „Калинка" — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 284/63. (507) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 19-^-1962 год. под рег. бр. 1/58, свеска IV е 
запишано следното: Шабан Мурати, досегашен 
потписник на Земјоделската задруга „Извор" од 
село Горна Бела Црква, Охридска околија, е раз-
решен од должност. Се овластува Теловски Ремзи 
да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 181/62. (785) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските, организации на 
9_у-1962 год. под рег. бр. 7/55, свеска III е запи-
шано следното: Мариновски Божин, досегашен 
потписник на Земјоделската задруга „Гоце Делчев" 
од село Драслај ца, Охридска околија, е разрешен 
од должност. Се овластува лицето Љубомир Ми-
лошевски да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 223/62. (786) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 15-11-1962 година под рег. бр. 132/55, свеска III 
е запишано следното: Димче Велевски, досегашен 
директор и потписник на Земјоделското стопан-
ство „Црни Дрим" од Струга, е разрешен од долж-
ност. Се овластува лицето Милан Трпески, сега-
шен в. д. директор и потписник да го потпишува 
стопанството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 30/62. (799) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 98, 
страна 397 е запишано следното: Досегашните чле-
нови на управниот одбор на Земјоделската задруга 
„Ново Маало" од Гостивар се разрешени од долж-
ност. За членови на новиот управен одбор на за-
другата, согласно со записникот од одржаниот со-
станок на задружниот совет на задругата од 27-11-
1962 година, се избрани следните лица: Драге Си-
моски, претседател на управниот одбор, Мише 
Србиновски, Тиро Екрем, Заке Димитриески, Се-
кула Јурукоски, Адем Абдула, Шаип Дино, Бошко 
Ефтоски и Методија Лазарески. 

Исто така ш досегашните потписници на задру-
гата Митре Илкоски, книговодител, и Миле Бун-
далески, претседател на управниот одбор, се раз-
решени од должност и им престанува правото за 
потпишување. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



Стр. 194 — Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 25 март 1964 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Драге Симоски, комерцијалист, и 
Бошко Ефтоски, книговодител. Тие задругата ќе 
ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во 
границите на овластувањето, сметано од 17-У-1962 
год., со стариот регистриран потписник Методија 
Лазаревски, управник на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 307/62. (802) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 76, страна 217 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје под број 04-5513 од 
24-У-1962 година дејноста на Новинско-издавач-
кото и печатарско претпријатие „Нова Македонија" 
од Скопје во иднина се проширува и истата е: 

а) издавање и печатење на дневниот весник 
„Нова Македонија"; 

б) издавање и печатење на други дневни или 
периодични весници, списанија, книги и публика-
ции од сите области на општествениот живот; 

в) печатење на сите видови весници, списанија, 
публикации и слично, чии издавач не е „Нова 
Македонија"; 

г) вршење на сите видови печатарски услуги 
за потребите на организации, претпријатија, уста-
нови и одделни правни и физички лица; 

д) организација и вршење на продажба на 
сите сопствени и туѓи изданија преку организа-
цијата и мрежата што сама ќе ја создаде; 

ѓ) присобираше и објавување на сите видови 
огласи за сопствена сметка и сопствени изданија 
или за сметка на други правни лица и нивни 
изданија; 

е) организирање и вршење на сите видови еко-
номска пропаганда, вклучувајќи ја ликовната и 
графичко-печатарската реализација на истата за 
сопствена сметка и во име на другите странки; 

ж) обавува промет со сите видови новински, 
печатарски и издавачко-книжарски матери]али од 
сопствени производи или производи на други ор-
ганизации; 

з) изработува и врши промет, со амбалажа, ре-
кламна и тапет хартија, неофицијални печати, 
гумени и метални плочки и др. и ќе врши фото-
графски и фотолабораториски услуги на трети 
лица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 342/62. (812) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 326, страна 355 е запишано следното: 
Борислав Атанасов, досегашен раководител на 
Претставништвото во Скопје на Претпријатието 
„Јутоелектро" — Белград, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За раководител на претставништвото е назна-
чен Николов Никола. Тој претставништвото ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во грани-

ците на овластувањето со новоназначениот пот-
писник Панчевска Милица, сметано од 21-V-1962 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 310/62. (828) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 7-1У-1962 год. под рег. бр. 8/55, свеска П е за-
пишано следното: На Сотир Јанкуловски, досега-
шен потписник на Земјоделската задруга „Симо 
Тренков" од село Пуста Река, Битолска околија, 
му престанува правото за потпишување. Се овла-
стува Танаско Деспотовски да ја потпишува за-
другата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 149/62. (759) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 17-1У-1962 година под рег. бр.* 19/55, свеска I 
е запишано следното: На Јовановски Атанас и 
Бошковски Милан, досегашни потписници на Зем-
јоделската задруга „Стиф Наумов" од село Лого-
варди, Битолска околија, им престанува правото 
за потпишување. Се овластуваат лицата Веле Сте-
фановски и Живко Кузмановски да ја потпишу-
ваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд ве Битола, Фи 
бр. 175/62. (762) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-У-1962 година под рег. бр. 45/55, свеска I е за-
пишано следното: инж. Стефан Секулиќ, досега-
шен директор и потписник на Фабриката за шеќер 
во Битола, е разрешен од должност. Се овластува 
фабриката да ја потпишува Ристо ѓорѓиевски, се-
гашен директор на истата. 

Од Окружниот стопански суд, во Битола, Фи 
бр. 238/62. (766) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-У-1962 година под рег. бр. 184/55, свеска I е за-
пишано следното: Горѓи Лазаревски, досегашен ра-
ководител и потписник на Продавницата „Напри-
јед" од Битола, е разрешен од должност. Се овла-
стува лицето Горшевски Живко, сегашен раково-
дител на продавницата, да ја потпишува истата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 231/62. (767) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-У-1962 година под рег. бр. 187, свеска I е запи-
шано следното: На Вукашин Зацевски, досегашен 
потписник на Фабриката за фрижидери „Горѓи 
Наумов" од Битола, му престанува правото за пот-
пишување. Се овластува лицето Петар Николов-
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ски, да покрај другите потписници, ја потпишува 
фабриката.. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 228/62. (768) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-У1-1962 година под рег. бр. 83/55, свеска I е за-
пишано следното: Лефтер Трајановски, досегашен 
директор и потписник на Занаетчиското претпри-
јатие „Напредок" од Битола, е разрешен од долж-
ност. Се овластува лицето Тоде Петковски, се-
гашен директор, да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 261/62. (770) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-11-1962 година под рег. бр. 5/56, свеска II е 
запишано следното: На Столевски Радивој и Ко-
чоски Зоре, досегашни потписници на Земјодел-
ската задруга „Кадиица" од село Дупјанани, Би-
толска околија, им престанува правото за потпи-
шување. Се овластуваат Столески Драги и Сим ја-
новски Цветан да ја потпишуваат истата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 19/62. (772) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-1-1962 год, под рег. бр. 3/55-1 е запишано след-
ното: На Пецо Стојчевски, досегашен потписник 
на Земјоделската задруга „Нова Македонија" од 
село Одевени, Битолска околија, му престанува 
правото за потпишување. Се овластува лицето Са-
зовски Крсте да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 102/62. (773) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-П-1962 година под рег. бр. 27/55-1 е запишано 
следното: На Јосиф Мачковски и Пандо Мачков-
ски, досегашни потписници на Земјоделската за-
друга „Нов живот" од село Биоково, Битолска 
околија, им престанува правото за потпишување. 
Се овластуваат лицата Никола Николовски и Ри-
сто Уш диновски да ја потпишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 99/62. (774) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 474, страна 1320 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието за техничка изработка и 
обработка на филмови „Технофилм" — Скопје, би-
дејќи со решението на Собранието на општината 
Идадија — Скопје број 9587 од 18. V. 1963 година 
се припојува кон Радио телевизија — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 522/63. (1382) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 5172, серија бр. 0329682 
издадена од СВР — Титов Велес на име Марија 
Милан (Петрова) Димковска, ул. „Јовче Чучук" бр. 
74, Титов Велес. (4735) 

Лична карта рег. бр. 15676, серија бр. 0336094 
издадена од СВР — Титов Велес на име Зоре Милан 
Ма ичевски, о. Степанце, Титова ел еижо. (4736) 

Лична карта рег. бр. 1669, серија бр. 0326179 
издадена од СВР — Титов Велес на име Анѓелина 
Стојан (Горева) Аргирова, ул. „Лазо Осмаков" бр. 
4, Титов Велес. (4737) 

Лична карта рег. бр. 1703, серија бр. 0322213 из-
дадена од СВР — Кочани на име Лазар Симеонов 
Стојанов, е. Горно Градче, Кочани. (4738) 

Лична карта рег. бр. 10283/ш, серија бр. 0299756 
издадена од СВР — Штип на име Александар 
Драги Стојанов, ул. „Ленинова" бр. 9, Радовиш. 

Лична карта рег. бр. 1260, серија бр. 0115068 
издадена од СВР — Битола на име Петре Тодоров 
Царовски, е. Кукуречани, Битолско. (4740) 

Лична карта рег. бр. 13268, серија бр. 0553670 
издадена од СВР — Куманово на име Александар 
Денка Спасиќ, е. Матеј ќе, Кумановско. (4741) 

Лична карта рег. бр. 6135, серија бр. 0546777 
издадена од СВР — Куманово на име Владо Ј. 
Димитровски, е. Мл. Нагоричане, Кумановско. (4742) 

Лична карта рег. бр. 5090, серија бр. 0637600 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Јованче 
С. Петровски, е. Лопате, Кумановско. (4743) 

Лична карта рег. бр. 1585, серија бр. 0022606 
издадена од СВР — Охрид на име Љубе Сотир 
Крстаноски, е. Велестово, Охридско. (4744) 

Лична карта рег. бр. 30964, серија бр. 0791831 
издадена од СВР — Тетово на име Мира Рафе 
(Рафајчова) Анастасова, ул. „Г. Делчев" бр. 48, Ко-
чани. (4745) 

Лична карта рег. бр. 13588, серија бр. 0390298 
издадена од СВР — Кочани на име Ристо Лазатх>в 
Коцев, Кочани. (4746) 

Лична карта рег. бр. 313, серија бр. 0313823 
издадена од СВР — Кочани на име Таса Димче 
(Аксентиева) Атанасова, е. Г. Подлог, Кочани. (4747) 

Лична каттга рег. бр. 312, серија бр. 0313822 
издадена од СВР — Кочани на име Трајан Сеоа-
фим Атанасов, е. Г. Подлог, Кочани. (4748) 

Лична карта рег. бр. 77, серија бр. 0367583 
на име Ристо Петар Наков, е. Брајковци; Гев-
гелија. (4750) 

Лична карта рег. бр. 5043, серија бр. 0545503 
издадена од СВР — Куманово на име Јовка Танчо 
(Христова) Макрешанска, е. Орашец, Кумановско. 

Лична карта рег. бр. 1987, серија бр. 0760977 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Стана 
Стојан (Ангелова) Атанасова^, е. Ранковце Кр. 
Паланка. (4752) 
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Лична карта рег. бр. 5515, серија бр. 0638025 
издадена од СВР — Куманово на име Мите Киров 
Стаменовски, е. Ранковце, Кр. Паланка. (4753) 

Лична карта рег. бр. 2992, серија бр. 0635502 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Јордан 
Андонов Јовановски, е. Ранковце Кр. Паланка. 

(4754) 
Лична карта рег. бр. 7615, серија бр. 0231621 

издадена од СВР — Охрид на име Петре Митре 
Дескоски, е. Злести, Охридско. (4755) 

Лична карта рег. бр. 80, серија бр. 0237591 
на име Нуија Санта Кадриу, ул. „Скопска" бр. 24, 
Кичево. (4756) 

Лична карта рег. бр. 24718, серија бр. 1703946 
издадена од СВР — Бачка Топола иа име Косовка 
Петре Милованови!?, е. Крани, Ресен. (4757) 

Лична карта рег. бр. 4087, серија бр. 0443785 
издадена од СВР — Титов Велес на име Часлав 
Станов Ѓуриќ, е. Чалашево, Тиговвелешко. (4758) 

Лична карта рег. бр. 8609, серија бр. 0791239 
издадена од СВР — Тетово на име Сехар Сервет 
(Османи) Џафери, ул. „К. Ј. Питу" бр. 74, Тетово. 

(4759) 
Лична карта рег. бр. 22688, серија бр. 0794418 

издадена од СВР — Тетово на име Идриз Шукри 
Зибери, е. Боговиње, Тетовско. (4760) 

Лична карта рег. бр. 2173, серија бр. 0660982 
издадена од СВР — Тетово на име Деар К. Мур-
тезан^ е. Ново Село II, Тетовско. (4761) 

Лична карта рег. бр. 38046, серија бр. 0693311 
издадена од СВР — Гостивар на име Муарем Ми-
џаит Сејфули, е. Д. Бањица, Гостивар. (4762) 

Лична карта рег. бр. 10437, серија бр. 0706947 
издадена од СВР — Гостивар на име Мирче Кузман 
Мирчески, е. Горно Јеловце, Тетовско. (4763) 

Лична карта рег. бр. 1559, серија бр. 0377989 
издадена од СВР — Кочани на име Рада Тодор 
(Ефтимова) Иванова* ул. „М. Тито" бр. 78, Виница, 
Кочани. (47в4) 

Лична карта рег. бр. 100, серија бр. 0139474 
издадена од СВР — Битола на име Раде Коста 
Гроздановски, ул. „Мукос" бр. 886, Битола. (4765) 

Лична карта рег. бр. 19727, серија бр. 0559545 
издадена од СВР — Куманово на име Љубе Си-
бинов Бојковски, е. Канарево, Кумановско. (4766) 

Лична карта рег. бр. 16796, серија бр. 0355314 
издадена од СВР — Титов Велес на име Илија 
Тодев Петрушев, е. Башино Село, Титоввелешко 

(4767) 
Лична карта рег. бр. 4964, серија бр. 0495033 

издадена од СВР — Кавадарци на име Трајчо 
Петров Наумов, Кавадарци. (4768) 

Лична карта рег. бр. 3487, серија бр. 0131497 из-
дадена од СВР —> Прилеп на име Димитар Димески, 
ул. „В. Талевски" бр. 67, Прилеп. (4769) 

Лична карта рег. бр. 7789, серија бр. 0651763 
издадена од СВР — Куманово на име Станојко 
Митков Трајков, е. Врсаково, Штипско. (4770) 

Лична карта рег. бр. 3267, серија бр. 0379677 
издадена од СВР — Кочани на име Никола Ве-
линов Тодоров, е. Драгобраште, Кочани. (4771) 

Лична карта рег. бр. 6844, серија бр. 0567244 
издадена од СВР — Куманово наиме Ленка Стојан 
(Ристова) Христова, е. Бељаковци, Кумановско. 

(4772) 
Лична карта рег. бр. 7256, серија бр. 0547766 

издадена од СВР — Куманово на име Халисе Ајет 
Галији, ул. „Карло Маркс" бр. 13, Куманово. (4773) 

Лична карта рег бр. 3345, серија бр. 0544020 
издадена од СВР — Куманово на име Душан Јосиф 
Трендевски, е. Романовце, Кумановско. (4774) 

Лична карта рег. бр. 21865, серија бр. 0133894 
издадена од СВР — Охрид на име Лазар Ламбески, 
е. Конско, Охридско. (4775) 

Лична карта рег. бр. 11138, серија бр. 0234142 
издадена од СВР — Охрид на име Миле Горѓи 
Трпески, е. Лескоец, Охридско. (4776) 

Лична карта рег. бр. 1086, серија бр. 0160298 
издадена од СВР — Ресен на име Веша К. Раба-
џиевска, е. Штрбово, Ресен. (4777) 

Лична карта рег. бр. 1785, серија бр. 0168890 
на име Сали Мемет Сулејмани, е. Пирок, Тетовско. 

(4778) 
Лична карта рег. бр. 26198, серија бр. 0723008 

издадена од СВР — Тетово на име Енвер Минир 
Ислами, е. Градец, Тетовско. (4779) 

Иична карта рег. бр, 11782, серија бр. 0708292 
издадена од СВР — Тетово на име Кемал Ја ја 
Адеми, е. Градец, Тетовско. (4780) 

Личка карта рег. бр. 5142, серија бр. 0177054 
издадена од СВР — Тетово на име Раиф Шефит 
Етеми, ул. „Илинденска" бр. 93а, Тетовско. (4781) 

Лична карта рег. бр. 2032/51, издадена од СВР 
— Славонска Ораховица на име Енвер Реџеп Амети, 
е Лисец, Тетовско. (4782) 

Лична карта рег. бр 5795, серија бр. 0171307 
издадена од СВР — Тетово на име Осман Ајет 
Муртезан^, е. Бозовце, Тетовско. (4783) 

Лична ЈСарта рег. бр. 16701, серија бр. 0677322 
издадена од СВР — Тетово на име Јакуп Тосун 
Зибери, е. Бозовце, Тетовско. (4784) 

Лична карта рег. бр. 17476, сарија бр. 0558067 
издадена од СВР — Куманово на име Богољуб Ди-
митрија Тасевски, Ул. „Балтепе" бр. 25, Тетово. 

(4785) 
Лична карта рег. бр. 2996, серија бр. 0199107 

издадена од СВР — Прилеп на име Јосиф Илиоски, 
Прилеп. (4786) 

Лична карта рег. бр. 3175/56, серија бр. 1046704 
издадена од СВР — Брчко на име Делвета Мехмеда 
Златиќ, е. Матејче, Кумановско. (4787) 

Лична карта рег. бр. 22209, серија бр. 0339211 
издадена од СВР — Титов Велес на име Ристо 
Страшев Петров, ул. „Д. Груев" бр. 44, Неготино. 

(4788) 
Лична карта рег. бр. 16799, серија бр. 0505095 

издадена од СВР — Кавадарци на име Трајче Јо-
ванов Тодоров, ул. „Ал. Кожинков" бр. 16, Не-
готино. (4789) 

Лична карта рег. бр. 6787, серија бр. 0446594 
издадена од СВР — Битола на име Методија Јоле 
Топчиевски, ул. „С. Нахмијас" бр. 5а, Битола. (4790) 
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Лична карта рег. бр. 7896, серија бр. 0012456 
издадена од СВР — Битола на име Калина Васил 
(Дафкова) Стојановска, е. Жабени, Битолско. (4791) 

Лична карта рег. бр. 2,734, серија бр. 146895 
издадена од СВР — Прилеп на име Благоја М а -
чески, ул. „Б. Шамкоски" бр. 26, Прилеп. (4791) 

Лична карта рег. бр. 8258, серија бр. 0232564 
издадена од СВР — Охрид на име Наумче Јорда-
нов Неделковски, е. Лескојца, Охрид. (4793) 

Лична карта рег. бр. 34418, серија бр. 069047^ 
издадена од СВР — Тетово на име Шукрије Демир 
Емини, ул. „Топчиска" бр. 23, Тетово. (4794) 

Лична карта рег. бр. 38260, серија бр. 0693525 
издадена од СВР — Тетово на име Назми је Суљо 
Назифи, ул. „Полог" бр. 49, Тетово. (4795) 

Лична карта рег. бр. 10211, издадена од СВР — 
Вараждин на име Борица Стјепан Ткалчец, е. Ра-
душа, Скопско. (4796) 

Лична карта рег. бр. 754, серија бр. 0780364 на 
име Ајренул Шефкета Гарипи, е. Гургурница, 
Тетовско. (4797) 

Лична карта рег. бр. 26490, серија бр, 0723300 
издадена од СВР — Гостивар на име Таир Ејуп 
Исмаини, е. Дебреше, Гостивар. (4798) 

Лична карта рег. бр. 4141, серија бр. 0543742 
издадена од СВР — Куманово на име Коле Митев 
Трендевски, е. Пчиња, Кумановско. (4799) 

Лична карта рег. бр. 2287/ш, серија бр. 0407774 
издадена од СВР — Штип на име Павлина Бо-
рисова Светиева, ул. „К. Методи" бр. 70, Штип 

(4800) 
Лична карта рег. бр. 7576/ш, серија бр. 0297049 

издадена од СВР — Штип на име Павлина Маркова 
Мантова, ул. „Ив. Милутиновиќ" бр. 10, Кочани. 

(4801) 
Лична карта рег. бр, 1442, серија бр. 0446433 

на име Стефан Миланов Бирачоски, е. Ерековци, 
Битолско. (4802) 

Лична карта рег. бр. 10088, серија бр. 0119163 
издадена од СВР — Битола на име Иван Китанов 
Стојчевски, е. Габаловци, Битолско. (4803) 

Лична карта рег. бр. 1348, серија бр. 0198860 
на име Мујо Алилов Алиловиќ, е. Десово, Прилеп. 

(4804 
Лична карта рег. бр. 6585, серија бр. 056698?, 

издадена од СВР — Кр. Паланка на име Ратко 
ѓорѓиев ДимЈитриев, е. Криви Камен, Кр. Паланка 

(4805) 
Лична карта рег. бр. 617, серија бр. 0462227 на 

име Младен Ванчов Младеновски, е. Ранковце Кр. 
Паланка. (4806) 

Лична карта рег. бр. 729, серија бр. 0211898 
издадена од СВР — Охрид на име Миле Н. Пенди-
носки, ул. „Браќа Миладинови" бр. 4, Охрид. (4807) 

Лична карта рег. бр. 480865, серија бр. 3983788 
издадена од СВР — Белград на име Томислав 
Драгољуб Цветиќ, ул. „М. Тито" бр. 1, Кичево. (4808) 

Лична карта рег. бр. 380, серија бр. 0367890 на 
име Милован Миле Катиќ, е. Јосифово, Гевгелија. 

(4809) 

Лична карта рег. бр. 1529, серија бр. 0090345 
издадена од СВР — Кавадарци на име Павлпша 
Трајкова Попова, Ваташа, Кавадарци. (4810) 

Лична карта рег. бр. 6334, серија бр. 0059045 
издадена од СВР — Берово на име Радомир Ди-
митар Чипевски, е. Митрашинци, Берово. (4811) 

Лична карта рег. бр. 114, серија бр. 0052825 из-
дадена од СВР — Берово на име Славка Лазар 
(Марковца) Предарска, е. Смојмирово, Берово. 

(4812) 
Лична карта рег. бр. 6291, серија бр. 0445898 

издадена од СВР — Битола на име Павлина Марко 
Кузмановска, ул. „Мукос" бр. 162, Битола. (4813) 

Лична карта рег. бр. 16129, серија бр. 0197095 
издадена од СВР — Прилеп на име Александар 
Димков Ристески, е. Сенокос, Прилеп. (4814) 

Лична карта рег. бр. 7859, серија бр. 0188720 
издадена од СВР — Прилеп на име Дуко Цветанов 
Ивановски, е. Зрзе, Прилеп. (4815) 

Лична карта рег. бр. 6671, серија бр. 0059382 на 
име Кирил Димитар Каракашовски, е. Умлена, 
Пехчево. (4316) 

Лична карта рег. бр. 18957, серија бр. 0556907 
издадена од СВР — Куманово на име Трајан Д 
Каревски, ул. „Бајрам Шабани" бр. 37, Куманово. 

(4817) 
Лична карта рег. бр. 6423, серија бр. 0522447 

издадена од СВР — Куманово на име Горѓи Јаким 
Великовски, ул. „Моша Пијаде" бр. 118/А, Куманово 

(4818) 
Лична карта рег. бр. 4509, серија бр. 0564899 

издадена од СВР — Куманово на име Абедин Б. 
Муареми, е. Лопате, Кумановско. (4819) 

Лична карта рег. бр. 8395, серија бр. 0548105 
издадена од СВР — Куманово на име Владо В. 
Димитриевски, е. Мл. Напричане, Кумановско. 

(4820) 
Лична карта рег. бр. 8856, серија бр. 0549381 

[издадена од СВР — Куманово на име Беџет А 
Селимани, ул. „I" бр. 14, Куманово. (4821) 

Лична карта рег. бр. 1718, серија бр. 0641129 
издадена од СВР — Куманово на име Мустафа Иса 
Рушити, ул. „Вл. Назор" бр. 24, Куманово. (4822) 

Лична карта рег. бр. 3277, серија бр. 0343707 
издадена од СВР — Титов Велес на име Алија Д. 
Мазлумовски, е. Согле, Титоввелешко. (4823) 

Лична карта рег бр. 47217, серија бр. 0270452 
издадена од СВР — Тетово на име Рамадан Беќир 
Шерифи, ул. „Ново Село" бр. 43, Тетово. (4824) 

Лична карта рег. бр. 39448, серија бр. 0394702 
издадена од СВР — Тетово на име Ханифе Хај ру ш 
(Фазлии) Шерифи, ул. „Ново Село" бр. 43, Тетово. 

(4825) 
Лична карта рег. бр. 39447, серија бр. 0694701 

издадена од СВР — Тетово на име Назмије Хасим 
(Алити) Шерифи, ул. „Ново Село" бр. 43, Тетово. 

(4826) 
Лична карта рег. бр. 1070, серија бр. 0662280 

издадена од СВР — Тетово на име Павле Филип 
Илиевски, ул. „Ленлш" бр. 127, Тетово. (4827) 
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Лична карта рег. бр. 2868, серија бр. 0169573 
издадена од СВР — Тетово на име Џеладин Сабит 
Алили, е. Боговиње, Тетовско. (4828) 

Лична карта рег. бр. 29411, серија бр. 0687362 
издадена од СВР — Тетово на име Рамиз Алија 
Амети, е. Раковец, Тетовско. (4829) 

Лична карта рег. бр, 45261, серија бр. 0800495 
издадена од СВР — Тетово на име Феми Рамадан 
Исмаили, е. Џепчиште, Тетовско. (4830) 

Лична карта рег. бр. 44970, серија бр. 0800206 
издадена од СВР — Тетово на име Илјаз Абди 
Аслани, е. Градец, Тетовско. (4831) 

Лична карта рег. бр. 1138, серија бр, 0321648 
издадена од СВР — Кочани на име Здравка Крум 
(Димитрова) Серафимова, ул. „Ј. Сандански" бр. 20, 
Кочани. (4832) 

Лична карта рег. бр. 13493, серија бр. 0390203 
издадена од СВР — Кочани на име Дончо Сандев 
Арсовски, ул. „К. Маркс" бр. 19, Кочани. (4833) 

Лична карта рег. бр. 50738, серија бр. 0099561 
издадена од СВР — Битола на име Рада Трајан 
(Секуловски) Божиновска, ул. „8" бр. 20, Битола. 

(4834) 
Лична карта рег. бр. 23428, серија бр. 0120918 

издадена од СВР — Битола на име Михајло Тале 
Петковски, е. Брусник, Битолско. (4835) 

Лична карта рег. бр. 11874, серија бр. 2407062 
издадена од СВР — Соко Бања на име Азир А. 
Куртишевски, ул. „Бонево Трло" бр. 8, Куманово. 

(4836) 
Лична карта рег. бр. 614, серија бр. 0273724 

издадена од СВР — Тетово на име Фарис Шериф 
Рецепи, ул. „Вардарска" бр. 77, Тетово. (4837) 

Лична карта рег, бр. 4349, серија бр. 0176365 
издадена од СВР — Гостивар на име Зекир Сакип 
Ебиби, е. Лакавица, Гостивар. (4838) 

Лична карта рег. бр. 1408, серија бр. 0321918 
издадена од СВР — Кочани на име Роса Јордан 
Атанасова, ул. „Ј. Сандански", Кочани. (4839) 

Лична карта рег. бр. 351, серија бр. 0315862 
на име Никола Атанас Тасев, е. Босилово, Стру-
мица. (4840) 

Лична карта рег. бр. 5184, серија бр. 0650279 
издадена од СВР — Кратово на име Стана Славко 
(Крстова) Закова, е. Кундино, Кочани. (4841) 

Лична карта рег. бр. 5258, серија бр. 2598368 
издадена од СВР — Тутин на име Бајрам Рустема 
ХоџИќ, е. Водоврати, Титоввелешко. (4842) 

Лична карта рег. бр. 5758, серија бр. 0494470 
издадена од СВР — Кавадарци на име Илија Те-
мелков Наков, Кавадарци. (4843) 

Лична карта рег. бр. 393, серија бр. 0305173 
издадена од СВР — Штип на име Станишко Ристов 
Тосков, ул. „Сутјеска" бр. 2/1, Штип. (4844) 

Лична карта рег. бр. 9392/ш, серија бр. 0298865 
издадена од СВР — Штип на име Јелица Стојанова 
Мариевска, ул. „Кежевица" бр. 31, Штип. (4845) 

Лична карта рег. бр. 1261/ш, серија бр. 0,ОД6716 
издадена од СВР — Штип на име Добре Донев 
Николов, е. Долни Стубен, Кочани. (4846) 

Лична карта рег. бр. 53360, серија бр. 0138338 
издадена од СВР — Битола на име ѓорѓија Милан 
Јовевски, ул. „Гургур" бр. 5а, Битола. (4847) 

Лична карта рег. бр. 25510, серија бр. 0123489 
издадена од СВР — Битола на име Велимир Сто-
јанов Таневски, е Кркллно, Битолско. (4848) 

Лична карта рег. бр. 92772, серија бр. 0710927 
издадена од СВР — Цеље на име Људмила Обрез, 
Охрид. (4849) 

Лична карта рег. бр. 1423, серија бр. 0286933 
издадена од СВР — Кичево на име Петар Левко 
Петревски, ул. „29 ноември" бр. 14, Кичево. (4850) 

Лична карта рег. бр. 21780, серија бр. 0682504 
издадена од СВР — Тетово на име Зеќирија Ис-
маил Шерифи, ул. „Вардарска" б.б., Тетово .(4851) 

Лична карта рег. бр. 1919, серија бр. 0777631 
(издадена од СВР — Тетово на име Садик Џабир 
Зеќири, е. Џепчиште, Тетовско. (4852) 

Лична карта рег. бр. 50927, серија бр. 0100119 
издадена од СВР — Битола на име Елисавета Тра-
јан Тасевска, е. Србиново, Гостивар. (4853) 

Лична карта рег. бр. 2342, серија бр. 0702646 
издадена од СВР — Гостивар на 'име Шукри Бали 
Хопи, ул. „М. Груески", Гостивар. , - (4854) 

Лична карта рег. бр. 288, серија бр. 0271798 
издадена од СВР — Гостивар на име Насуф Илјаз 
Грбо, Гостивар. (4855) 

Лична карта рег. бр. 172, серија бр. 0277582 
издадена од СВР — Гостивар на име Бурхан Амит 
Асипи, е. Добрлдол, Гостивар. (4856) 

Лична карта рег. бр. 5966, серија бр. 0702476 
издадена од СВР — Гостивар на име Аќиф Милаим 
Зеќири, е. Форино, Гостивар. (4857) 

Лична карта рег. бр. 25514, серија бр. 0722324 
издадена од СВР — Гостивар на име Несир Абази 
Абдија, е. Д. Бањица, Гостивар. (4858) 

Лична карта рег. бр. 600, серија бр. 0314110 
издадена од СВР — Кочани на име Десанка Сте-
фанова Филипова, ул. „Сп. Ербапче" бр. 56, Кочани. 

(4859) 
Лична карта рег. бр. 310, серија бр. 0376820 

издадена од СВР — Кочани на име Атанаска Мише 
(Цебова) Стојкова, е. Калиманци, Кочани. (4860) 

Лична карта рег. бр. 5422, серија бр. 0457561 
издадена од СВР — Струмица на име Стојан Мите 
Маџунков, ул. „Стиф Наумов" бр. 15, Струмица. 

(4861) 
Лична карта рег. бр. 5314, серија бр. 0458122 

издадена од СВР — Струмица на име Саветка 
Аристид (Пецева) Маџункова, ул. „Стиф Наумов" 
бр. 15, Струмица. 4862) 

Лична карта рег. бр. 618, серија бр. 0316130 
на име Софија Белкова Донева, е. Босилово, Стру-
мица. (4863) 

Лична карта рег. бр. 16351, серија бр. 0396001 
издадена од СВР — Кочани на име Бранко Сто-
јанов Гаврилов, е. Стрмош, Кочани. (5044) 

Уплатница рег. бр. 190 за уплатена сума од 
вредност 1,123.700 динари за возило „Застава 750", 
издадена од „Ауто-Македопија" — Скопје на име 
Киро Белковски, ул. 399 бр. 55в — Скопје. (566) 
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Лична карта рег. бр. 845, серија бр. 0370856 
издадена од СВР — Титов Велес на име Гуро Мла-
ден Младеновиќ, е. Пепелиште, Кавадарци. (4864) 

Лична карта рег. бр. 5821, серија бр. 018633Ј 
издадена од СВР — Прилеп на име Цветан Здравев 
Василевски, е. Костинци, Прилеп. (4865) 

Лична карта рег. бр. 10290, серија бр. 0216494 
издадена од СЕР — Охрид на име Томе Фидан Ни-
коловски, с. Злести, Охридско. (4866) 

Лична карта рег. бр. 26758, серија бр. 0220943 
издадена од СВР — Охрид на име Владимир Ни-
кола Кунев, ул. „Клименска" бр. 12, Охрид. (4867) 

Лична карта рег. бр. 1796, серија бр. 0287806 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Ху-
сеин Р. Адемоски, е. Пласници, Кичево. (4868) 

Лична карта рег. бр. 1151, серија бр. 0277607 
издадена од СВР — Ресен на име Исмаил Б. Сул-
чевски, ул. „Ј. Јосифовски", Ресен. (4869) 

Лична карта рег. бр. 10802, серија бр. 0012113 
издадена од СВР — Битола на име Лазо Коста 
Васовски, е. Драгош, Битолско. (4870) 

Лична карта рег. бр. 1392, серија бр. 0002247 
издадена од СВР — Битола на име Блаже Јован 
Ѓорѓиевски, ул. „М. Губец" бр. 62, Битола. (4871) 

Лична карта рег. бр. 27208, серија бр. 0032361 
издадена од СВР — Скопје на име Сретко Коцев 
Маневски, ул. „Т. Димов" бр. 3, Куманово. (4872) 

Лична карта рег. бр. 5924, серија бр. 0729948 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Милош 
Ристески, е. Крапа, Кичево. (4873) 

Лична карта рег. бр. 267, серија бр. 0152877 
издадена од СВР — Битола на име Димитар Ни-
кола Јовчевски, е. Буково, Битолско. (5029) 

Лична карта рег. бр. 18232, серија бр. 0733664 
издадена од СВР — Кичево на име Ислам Абидин 
Асаноски, е. Аранѓел, Кичево. (4874) 

Лична карта рег. бр. 1368, серија бр. 0276078 
издадена од СВР — Тетово на име Феим Р. Адеми, 
ул. „Гоце Стојчески" бр. 30, Тетово. (4875) 

Лична карта рег. бр. 5376, серија бр. 0058087 
издадена од СВР — Берово на име Метода Стојан 
Новоселски, е. Двориште, Берово. (4876) 

Лична карта рег. бр. 17717, серија бр. 0198308 
издадена од СВР — Прилеп на име Амдија Аме-
доски, ул. „Ст. Апостоловски" бр. 17, Прилеп. 

(4877) 
Лична карта рег. бр. 5839, серија бр. 0446322 

издадена од СВР — Прилеп на име Методија 
Матески, ул. „Тризла" бр. 88а, Прилеп. (4878) 

Лична карта рег. бр. 56, серија бр. 0125066 
издадена од СВР — Битола на име Владимир 
Цветан Ѓорѓиевски, е. Г. Оризари, Битолско. (4879) 

Лична карта рег. бр. 3891, серија бр. 0132698 
издадена од СВР — Битола на име Крсте Анастас 
Шкипов, ул. „М. Трајков" бр. 4, Битола. (5030) 

Лична карта рег. бр. 30972, серија бр. 0101682 
издадена од СВР — Битола на име Фуат Муса 
Ибраим, ул. „Козјак" бр. 119а, Битола. (5031) 

Лична карта рег. бр. 1086, серија бр. 0640497 
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Трајко 
Нонев Јакимовски, е. Псача, Кр. Паланка. (5032) 
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Лична карта рег. бр. 3130, серија бр. 0027507 
издадена од СВР — Ресен на име Танас Никола 
Темелковски, е. Брајчино, Ресен. (5033) 

Лична карта рег. бр. 4709, серија бр. 0329219 
издадена од СВР — Титов Велес на име Никола 
Тодоров Џгуров, ул. „Горѓи Димитров" бр. 33, Ти-
тов Велес. (5034) 

Лична карта рег. бр. 16069, серија бр. 0336487 
издадена од СВР — Титов Велес на име Демиран 
Сабри Мехмедова, ул. „Кр. Марко" бр. 69, Титов 
Велес. (5035) 

Лична карта рег. бр. 19396, серија бр. 0507947 
издадена од СВР — Кавадарци на име Сава Фи-
липова Мирчева, Кавадарци. (5036) 

Лична карта рег. бр. 42257, серија бр 0797496 
издадена од СВР — Тетово на име Зорица Васил 
Димоска, ул. „Б. Кочоски", бр. 57, Тетово. (5037) 

Лична карта рег. бр. 5072, серија бр. 0785846 
издадена од СВР — Тетово на име Икмет Исмаил 
(Шемо) Идризи, ул. „Железничка" бр. 17, Тетово. 

(5038) 
Лична карта рег. бр. 18317, серија бр. 0679444 

издадена од СВР — Тетово на име Изет Фариз 
Фаризи, е. Бродец, Тетовско. (5039) 

Лична карта рег. бр. 45610, серија бр. 0268841 
издадена од СВР — Тетово на име Ружица Пре-
вислав (Гукиќ) Милевска, е. Брвенца, Тетовско. 

(5040) 
Лична карта рег. бр. 15536, серија бр. 0678016 

издадена од СВР — Тетово на име Тоде Јосиф 
Стевановски, е. Долно Палчиште, Тетовско. (5041) 

Лична карта рег. бр. 2918, серија бр. 0424232 
издадена од СВР — Штип на име Михајло Нико-
лов Наумов, е. Пенуш, Штипско. (5042) 

Лична карта рег. бр. 214, серија бр. 0301525 
издадена од СВР — Штип на име Драгољуб Санд-
рев Стојановски, е. Липов Дол, Штипско. (5043) 

КОНКУРСИ 
На основа член 37 став 2 од Правилникот за 

отстапување изградба на инвестициони објекти 
(„Службен весник на СРМ" бр. 31/63), Железнич-
кото транспортно претпријатие — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУВА-
ЧИ ЗА ИЗГРАДБА НА ДОЛЕН СТРОЈ НА ЖЕ-
ЛЕЗНИЧКАТА ПРУГА СКОПЈЕ СЕВЕР—МАЏА-
РИ, ОД КМ. 9 + 607 ДО КМ. 13 + 700. 

Се повикуваат заинтересираните градежни 
претпријатија да на Железничкото транспортно 
претпријатие Скопје — Погонот за студии, проек-
тирање и извршување на инвестиции поднесат по-
датоци за доказ на својата спремност за изведу-
вање на горенаведените работи. 

За оценување спремноста за изведување прет-
пријатијата треба да ги поднесат следните доку-
менти: 

а) доказ за регистрација на претпријатието; 
б) доказ за својот расположив капацитет зч 

изградба на определениот инвестиционен објект 
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(состав на основните средства, механизација, кадри 
и слично); 

в) доказ со свои референци за досега изграде-
ните вакви или слични објекти; 

г) преглед на ангажираноста во технички ра-
боти; 

д) податоци за финанссшата положба на прет-
пријатието по последната завршна сметка. 

Горните податоци претпријатијата да ги до-
стават на означената адреса до 26 април 1964 го-
дина. 

Претсметковната вредност на објектот е околу 
475,000.000 динари. 

Рок за завршување изградбата на објектот е 
1 јуни 1965 год. 

Информации можат да се добијат на означе-
ната адреса писмено, усно и на телефон бр. 22-98, 
22-47 локал 335. (295) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ МЕДИЦИН-
СКИОТ ЦЕНТАР — КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Контист — — — — — — — — — 1 
2. Лаборанти — — — — — — — — 2 
3. Забни техничари — — — — — — 2 
4. Медицински сестри — — —• — — — 2 
5. Бабици — — — — — — — — .— 2 

У С Л О В И : 

Кандидатите од точка 1 треба да имаат завр-
шено више образование; 

Кандидатите од точка 2, 3, 4 и 5 треба да 
имаат завршено соодветно медицинско училиште 
и положен стручен испит. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
по член 31 од Законот за јавните службеници. 

Плата по Правилникот за расподелба на личен 
доход на работниците при Медицинскиот центар—• 
Куманово. 

Молбите прописно таксирани се доставуваат 
на следната адреса: Медицински центар (конкур-
сна комисија) —• Куманово. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (296) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ МАЛЦИН-
СКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
ЕДЕН ДРАМСКИ РЕЖИСЕР — за работа со 

Шиптарска и Турска драма; 
ОСУМ АРТИСТИ — за Шиптарска и Турска 

драма. 

25 март 1964 

Кандидатите треба да ги исполнат следните 
услови: 

— по точка прва да има завршено уметничка 
академија, режисерски смер, а доаѓа во 
предвид и асполвент со познавање на шип-
тарски и турски јазик; * 

— по точка втора да имаат средно или непот-
полно средно образование, да владеат со 
шиптарскиот, односно турскиот јазик. 

Плата според Законот за јавните службеници. 
Конкурсот трае од 21-Ш до 20-1У-1964 година. 
Кандидатите што ќе ги исполнат горните ус-

лови ќе бидат накнадно известени и поканети на 
аудиција. 

Аудицијата ќе се одржи на 27 април 1964 год. 
со почеток (во 9 часот, во просториите на Театарот. 

Известените кандидати треба да приготват: 
— еден драмски текст на шиптарски или тур-

ски јазик, 
— еден расказ, 
— слободен текст од областа на поезијата, 
— пожелно е кандидатите да свират на одре-

ден инструмент или да пеат. 
Молбите со куса биографија и еден фотос да 

се достават до Управата на Театарот. 
За информации обратете се до Управата на 

Театарот или на тел. 21-16. (298) 

СОДРЖИНА 
Страна 

46. Указ за прогласување на Законот за ор-
ганизацијата на превозот во1 патниот соо-
браќај — — — — 185 
Закон за организацијата на превозот во 
патниот сообраќај — — — — — — 185 

47. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
здравствената заштита и организацијата 
на здравствената служба — — — — 189 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за здравствената заштита и орга-
низацијата на здравствената служба — 189 

48. Указ за прогласување на Законот за да-
вање заеми од средствата на Фондот за 
станбена изградба во град Скопје — — 189 
Закон за давање заеми од средствата на 
Фондот за станбена изградба на град 
Скопје — — — —• — — — — — 189 

49. Одлука за установување додаток на лична 
пензија и отпратнина на лицата пензио-
нирани според Одлуката за признавање и 
одредување пензија според член 80 и 132 
од Законот за пензиското осигурување — 190 

50. Одлука за разрешување и избор на прет-
седател на Вишиот стопански суд. во 
Скопје и на судии на Врховниот суд на 
Македонија — — — — — — — — 190 

51. Одлука за образување Комисија за испи-
тување подрачјата на општините и око* 
лиите во Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — — — — — — 191 

52. Решение за распишување избори за пра-
теник на Просветно-културниот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија во Изборната единица Би-
тола I — — — — — — — — — 191 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а. Пошт. фах 51. Тел. 24-76. Одговори уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

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


