
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 30 јули 1964 
С к о п ј е 

Број 28 Год. XX 

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

166. 
На основа член 89 став 2 точка 2 и член 202 

став 1 од Законот за организација и финансираше 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 22/62), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
НОРМИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИДОНЕСИ З А 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ И 
НОРМАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА 

ДЕЦА ЗА 1964 ГОДИНА 

1. Се дава согласност на Одлуката за нормите 
на основните придонеси за инвалидско и пензиско 
осигурување и нормата на придонесот за додаток 
на деца за 1Ѕ64 година, донесена од Собранието 
на Републичката заедница за социјално осигуру-
вање на работниците на Социјалистичка Република 
Македонија под бр. 09-1212/1 од 11. IV. 1964 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 09-1319/1 
25 јуни 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Гр личков, е. р. 

167. 
На основа член 133 став 2 точка 1 од Законот 

за организација и финансирање на, социјалното 
осигурување („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 22/62), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ВО 1964 ГО-
ДИНА ЌЕ СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА СИГУРНОСНА 
РЕЗЕРВА И ВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА НА 
ФОНДОВИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Се дава согласност на Одлуката за висината 
на средствата што во 1964 година ќ е се издвоју-
ваат за сигурносна резерва и валоризациона ре-
зерва на фондовите на инвалидското осигурување 
и пензиското осигурување, донесена од Собранието 
на Републичката заедница за социјално осигуру-

вање на работниците на Социјалистичка Република 
Македонија под бр. 07-1211/1 од И. IV. 1964 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 09-1318/1 
25 јуни 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Гр личков, е. р. 

168. 
На основа точка 1 став 3 од Наредбата за про-

дажните цени на житариците и производите од 
житарици („Сл. лист на СФРЈ" бр. 30/64), Репуб-
личкиот секретар за трговија и туризам донесува 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРОМЕ-
ТОТ НА ГОЛЕМО ЗА ПЧЕНИЦА, 'РЖ, ПЧЕНКА, 

ЈАЧМЕН (ОСВЕН ПИВАРСКИОТ), ЗОБ И 
ПРЕКРУПА 

1. Стопанските организации кои се бават со 
промет на ж и т а р и ц а можат на име трошоци на 
трговијата на големо на пченица, 'рж, пченка, 
јачмен (освен пиварскиот), зоб и прекрупа да 
засметуваат до 3,5 динари за 1 кгр. 

2. Трошоците на трговијата во смисла на прет-
ходната точка ги опфаќаат сите трошоци што на-
стануваат од преземањето до продажбата на стоката, 
освен трошоците на превозот кои одделно се за-
сметуваат на набавната цена. 

3. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да в а ж и Наредбата за определување 
трошоци на прометот на големо и трошоците на 
производството (помељарина) за пченично, 'ржано 
и пченкарно брашно („Сл. весник на НРМ" бр. 
42/60 и 37/62). 

Одредбите на претходниот став во однос на 
пченичното и 'ржаното брашно ќе се примену-
ваат од денот кога тие производи на основа на 
републички прописи бидат опстанати со контрола 
на цените во производството. 

Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи Наредбата за одредување на тро-
шоци на трговијата на големо за пченица, 'рж, 
пченка, јачмен (освен пиварскиот), зоб и прекрупа 
(„Сл. весник на НРМ" бр. 42/60). 
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4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Сл. весник на СРМ" 
и ќ е се применува од 18 јули 1964 година. 

Број 02-1028 
17 јули 1964 година 

Скопје 
Го заменува 

Републичкиот секретар за 
трговија и туризам 

Републички секретар 
за сообраќај и врски, 
Ѓорги Русковски, е. р. 

16». 
На основа точка 3 став 3 од Одлуката за про-

дажните цени на шеќерот („Сл. лист на СФРЈ" 
бр. 30/64), Републичкиот секретар за трговија и 
туризам донесува 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРО-
МЕТОТ НА ГОЛЕМО ЗА ШЕЌЕР 

1. Трговските стопански организации кои се 
бават со промет на шеќер, на име трошоци на 
трговијата на големо на шеќерот во кристал и 
коцки можат да засметуваат до 3% од набавната 
цена. 

2. Трошоците на трговијата во смисла на прет-
ходната точка ги опфаќаат сите трошоци што наста-
нуваат од преземање до продажба на шеќерот, 
освен трошоците на превозот кои одделно се за-
сметуваат на набавната цена. 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 18 јули 1964 година. 

Број 02-1009 
17 јули 1964 година 

Скопје 

170. 
На основа член 133 став 2 точка 1 од Законот 

за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ" број 22/62) 
и точка 1 од Одлуката за најниските проценти на 
задолжителното издвојување во 1964 година за 
сигурносна резерва и за валоризациона резерва 
на фондовите на инвалидското осигурување и пен-
зиското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
број 52/63), Собранието на Републичката заедница 

за социјално осигурување на работниците на СР 
Македонија на седницата одржана на 11 април 
1964 година донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ВО 1964 
ГОДИНА ЌЕ СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА СИГУРНОС-
НА РЕЗЕРВА И ВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА 
НА ФОНДОВИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 

За сигурносна резерва на фондот за инвалид-
ското осигурување се издвојува 1% од приходите 
остварени со основниот придонес за инвалидско 
осигурување. 

За валоризациона резерва на фондот на инва-
лидското осигурување се издвојува 9% од прихо-
дите остварени со основниот придонес за инвалид-
ско осигурување. 

I I 

За сигурносна резерва на фондот на пензис-
кото осигурување се издвојува 1% од приходите 
остварени со основниот придонес за пензиско оси-
гурување. 

За валоризациона резерва на фондот на пен-
зиското осигурување се издвојува 9,5% од прихо-
дите остварени со основниот придонес за пензиско 
осигурување. 

III 

Оваа одлука влегува (во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 07-1211/1 
И април 1964 година 

Скопје 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 

Претседател, 
Михајло Апостолски, е. р. 

171. 
На основа член 89 став 2 точка 2 и член 202 

став 1 од Законот за организација и финансирање 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ" број 22/62) и Законот за границите за 
определување во 1964 година на нормите на при-
донесите за социјално осигурување и за додаток 
на деца и за нормата на придонесот за заложува-
ње на работниците („Службен лист на ФНРЈ" број 
52/63),Собранието на Републичката заедница за со-

Го заменува 
Републичкиот секретар за 

трговија и туризам 
Републички секретар 
за сообраќај и врски, 
ѓорѓи Русковски, е. р. 
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ција лио осигурување на работниците на СР Ма-
кедонија на седницата одржана на 11 април 1964 
година донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НОРМИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ И 
НОРМАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА 

ДЕЦА ЗА 1964 ГОДИНА 

I 
у р м а т а на основниот придонес за инвалидско 

осигурување се определува на 2>0% од бруто из-
носот на личниот доход на работниците. 

I I 
Нормата на основниот придонес за пензиско 

осигурување се определува на 5,0% од бруто из-
носот на личниот доход на работниците. 

I I I 
Нормата на придонесот за додаток на деца се 

определува на 8,0% од бруто износот на личниот 
доход на работниците. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 07-1212/1 
11 април 1964 година 

Скопје 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 

Претседател, 
Михајло Апостолски, е. р. 

ИСПРАВКА 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НАДО-
МЕСТОК НА ШТЕТА ПРИЧИНЕТА ВО ШУМА 

Во членот 6 став 1 и 2 место последниот збор: 
„м2" треба да стои „пр. м". 

Ценовникот за утврдување надоместок на ште-
та причинета во шума, кој е составен дел на 
Правилникот се исправува следното: 

— Во табела 2 во заглавието место „м2" треба 
да стои: „пр. м". 

— Во табелата 4 реден број 6 зборот „грло" 
пред бројот 600 се брише. 

Од Републичкиот секретаријат 
за земјоделство и шумарство 

Ом асен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-11843/1 од 2 
јули 1964 година, ја одобри промената на фами-
лии арното име на Николовски Стојан, роден на 
ден 14 јуни 1937 година во село Росоки, Тетовска 
околија, од татко Димитрис и мајка Пацка, така 

што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќ е му гласи 
Стојановски. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ. (324) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-10991/1 од 15 
јуни 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Димчев Мирослав, роден на 16 
октомври 1944 година (во град Скопје, од татко За -
ф и р и мајка Елица, така што во иднина фамили-
јарното име ќе му гласи Палаханов. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (320) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-8306/1 од 30 
април 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Јовановска Елена, родена на 5 
јануари 1928 година во град Скопје, од татко Ни-
кола и мајка Гора, така што во иднина фамили-
јарно™ име ќе и гласи Спасовска. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (304) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-8747/1-1964 го-
дина, ја одобри промената на роденото име на 
Ламбевски Тихон, така што во иднина ќе се слу-
ж и со роденото име Митре. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (303) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 10842/1 од 26 јуни 
1964 година, ја одобри промената на фамилијарно™ 
име на Ќа јаи Бесир, роден на ден 5 јуни 1929 го-
дина во Гостивар, Тетовска околија, од татко Ха-
лил и мајка Шефике, така што во иднина фами-
лијарно!^ име ќе му гласи Бастри. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (306) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-7795/1 од 18 
јуни 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Таловски Богоје, роден на 21 август 1920 
година во село Отуње, Тетовска околија, од татко 
Марко и мајка Цона, така што во иднина личното 
име ќе му гласи Галевски Богдан. Промената на 
ф а м и л и ј а р н о ^ име се протегнува и на малолет-
ното му дете Таловски Александар, роден на 22 
јануари 1949 година во Скопје, така што во ид-
нина фамилијарност име ќ е му гласи Галевски. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (307) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-10728/1 од 10 
јуни 1964 година, ја одобри промената на роденото 
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име на Окше Мемет, роден на ден 6 јули 1937 го-
дина во Дебар, Охридска околија, од татко Веби 
и мајка Вахиде, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Мухамед. 

Оваа дромена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (308) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-8620/1 од 7 мај 
1964 година, ја одобри: промената на роденото име 
на Џафери Зибера Абедин, роден на ден 25 ноем-
ври 1939 година во село Желино, Тетовска околија, 
од татко Зибер и мајка Нурије, така што во ид-
нина роденото име ќе му гласи Абедин. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (309) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРИ, со решението број 20-9421/1 од 30 
мај 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Кицев Душан, роден на ден 14 јули 1940 
година во село Мечкуевци, Штипска околија, од 
татко Тодор и мајка Љуба, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Митев Петре. 

Оваа дромена важи од денот на објавувањето-
во „Службен весник на СРМ". (310) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-5424/1 од 18 
март 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Тренески Ратник, роден на ден 15 
април 1941 година во село Куратица, Охридска 
околија, од татко Миле и мајка Крста, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Раде. 

Оваа дромена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (311) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бѕрој 20-10087/1-1964 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Петровски Благоја, роден на ден 14 септември 1922 
година во село Добромири, од родители: татко 
Велјан и мајка Трена, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Вангел. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (312) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-10980/1 од 18 
јуни 1964 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Миханловски Коста, роден на ден 
16 јуни 1922 година во село Нижеполе, Битолска 
околија, од татко Никола и мајка Катерина, така 
што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе му гласи 
ДОГОВСКИ. 

4 Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (313) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-9642/1 од 28 
мај 1964 година, ја одобри промената на фами-
лиа арното име на Лошкоски Паунко, роден на ден 
25 мај 1914 година во село Мешеишта, Охридска 
околија, од татко Фидан и мајка Елена, така што 
во иднина фамилијарно™ име ќе му гласи В о д а -
носки. 

Оваа дромена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (314) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-9531/1 од 28 
мај 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Шутиноски Милован, роден на ден 13 ок-
томври 1923 година во село Вевчани, Охридска 
околија, од татко Андре и мајка Милева, така 
што во иднина роденото име ќ е му гласи Милан. 

Оваа дромена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (315) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-8096/1 од 27 
април 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарната име на Асани Иса, роден на ден 13 јуни 
1920 година во село Дебреште, Тетовска околија, 
од татко Мирто и мајка Ава. Промената е одобре-
на и на Асани Бантиша, родена на ден 10 август 
1962, година во село Дебреше, Тетовска околија. 
Именованиот и малолетното му дете за во иднина 
ќе се служат со новото фамилијарно име Зулбеари. 

Оваа дромена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМкС. (316) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-7404 од 24 ап-
рил 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Митевски Миливој, роден на ден 12 ок-
томври 1930 година во село Неманци, Штипска око-
лија, од татко Андреја и мајка Вимка, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Војчо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (317) 

Републичкиот1 секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-9333/1-1964 
година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Атанасоски Димитар и Душанка од село 
Стиник, Штипско и село Брезно, Тетовско. Во ид-
нина фамилијарно™ име ќе им гласи Димитриески. 

Оваа дромена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (318) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-9715/1 од 28 
мај 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Митрева Меглена, родена на ден 7 јули 
1914 година во село Скуруша, Штипска околија, 
од татко Здраве и мајка Сребра, така што во ид-
нина роденото име ќе и гласи Анѓа. 
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Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (319) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРИ, со /решението број 20-7935/1 од 24 
април 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Асани Сефер, роден на 19 мај 
1927 година во град Дебар, Охридска околија, од 
татко Мемет и мајка Зене, така што во иднина 
фамилијарно!«© име ќе му гласи Селман*«. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (321) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРИ, со решението број 20-10989/1 од 3 
јуни 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарната име на Јакимов Благое, роден на ден 4 
септември 1939 година во село Сопот, Штипска 
околија, од татко Јордан и мајка Анка, така што 
во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе му гласи Сте-
фановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (322) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со .решението број 20-11294/1 од 13 
јули 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Танев Дане, роден на ден 13 
септември 1942 година во село Градско, Титовве-
лешка околија, од татко Стојан и мајка Славка, 
така што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќ е му гла-
си Даневски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (325) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11012/1 од 15 
јуни 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Мицковски Левко, роден на 19 март 1922 
година во село Бигор Доленци, Охридска околија, 
од татко Стрезо и мајка Манаилка, така што' во 
иднина личното име ќе му гласи Ванчевски Владо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (326) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-1684/1 од 27 
јануари 1964 година, ја одобри промената на ф а -
ми лиј арното име на Горгев Гаврило, роден на 7 
февруари 1930 година во село Горна Бошава, Ти-
товвелешка околија, од татко Ристо и мајка Ан-
гуис, така што ово иднина фамилијарното име ќе 
му гласи Попов. 

Промената на фами лиј арното име на Ѓорѓев 
Гаврило се протегнува и на неговото малолетно 
дете Гортев Зоран, роден на 28 декември 1957 го-
дина во Кавадарци. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (327) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН 

При Општинскиот суд во Ресен подигната е 
оставинска постапка по оставината на пок. Зу ј -
феравски Адемов Бако, бивш од град Ресен. 

Се поканува наследникот Мириш Каус Огли, 
по татко Бакова Адемова Зејферовска, родум од 
град Ресен, а сега со непознато местопребивалиште 
во Истанбул — Турци ја, да се јави во Општин-
скиот суд во гр. Ресен, за давање наследничка 
изјава во рок од една година од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ". Во про-
тивно оставината ќе се расправи во нејзино от-
суство. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Ресен, О. бр. 15/53. 
(323) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница број 35 во Тетово, ул. „Тодор По-
поски — Мерџан". Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на колонијални стоки: ж и -
вотни прехрани и предмети за куќни потреби, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени де-
ривати, мазивно масло и масти, порцелан, кера-
мичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит, 
производи врз база на шеќер и какао, млечни и 
сувомесни производи, парфимериски и козметич-
ки стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја 
за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, 
селскостопански производи, месо и преработки од 
месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-16552/1 од 19. X. 1963 год. 

Раководител на продавницата е Момир Нас-
тоски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 776/63. (59) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15.1.1963 година под рег. бр. 3/59, книга III е за -
пишано следното: Престана со својата работа Б и -
рото за проектирање „Техника" од Охрид, поради 
припојувањето кон Градежното претпријатие „Труд-
беник" од Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 16/63. (619) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15.1.1963 година под рег. бр. 11/57, книга III е 
запишано следното: Престана со својата работа 
Градежното претпријатие „Трудбеник" од Охрид, 
бидејќи со Бирото за проектирање „Техника" од 
Охрид е споено во ново претпријатие „Трудбеник" 
од Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 17/63. (620) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. IV. 1963 година под рег. бр. 98/55, книга II е за-
пишано следното: Престана со својата работа Ру-
дарско™ претпријатие „Рудар" од Прилеп, бидејќи 
е припоено кон Рудниците за експлоатација и 
оплеменување на неметални сировини „Партизан" 
од Црилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 122/63. (625) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15.1.1963 година под рег. бр. 8/56, книга П е запи-
шано следното: Престана со својата работа Сточар-
ско™ стопанство „Мариово" од Прилеп, бидејќи е 
припоено кон Претпријатието „Стокопромет" од 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 13/63. (626) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28.1.1963 година под рег. бр. 8/55, книга IV е за-
пишано следното: Престана со својата работа Тр-
говското претпријатие „Галичица" од Ресен, би-
дејќи е припоено кон „Жито-Македонија" од Скоп-
је. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 22/63. (627) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11. IV. 1963 година под рег. бр. 18/55, книга IV е за-
пишано следното: Престана со својата работа Зем-
јоделската задруга „Милан Думов" од село Јанко -
вец, бидејќи е припоена кон Земјоделската задру-
га „Респлод" од Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 141/63. (628) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
3. XI. 1962 година под рег. бр. 1/57, книга IV е за-
пишано следното: Престана со својата работа 
„Аутопреспа" претпријатие за услуги во земјоде-
лието и јавен транспорт Ресен, бидејќи е припоено 
кон Автотуристичкото претпријатие „Галеб" од 
Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 405/62. (629) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. XII. 1962 година под рег. бр. 16/55, книга I е за-
пишано следното: Лозановски Мицко и Босилков-
ски Александар, досегашни потписници на Земјо-
делската задруга „Тодор Ангелески" од село Ро-
тино, Битолска околија, се разрешени од должност. 
Се овластуваат лицата Симоновски Петар и Пет-
ровски Живко да ја потпишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 427/62. (641) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. XII. 1962 година под рег. бр. 16/55-П- е запи-
шано следното: Чавкоски Стојче и Талевски Ди-
митрија, досегашни потписници на Земјоделската 
задруга „Слога" од село Кривогаштани, Битолска 
околија, се разрешени од должност. Се овласту-
ваат лицата Томаноски Никола и Цветкоски Пет-
ко да ја потпишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 447/62. (642) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10.1.1963 година под рег. бр. 3/59, книга II е за-
пишано следното: Јанчески Киро, досегашен уп-
равник на Земјоделската задруга „Бакарно гумно" 
од село Загорани, Битолска околија, е разрешен 
од должност. Се овластува лицето Јаноски Марин-
ко, сегашен управник, да ја потпишува задру-
гата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 3/63. (643) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11. IV. 1963 година под рег. бр. 8/56, книга I е за-
пишано следното: Петревски Веле и Ристевски Јо-
сиф, досегашни потписници на Земјоделската за-
друга „Борис Велевски" од село Беранци, Битол-
ска околија, се разрешени од должност. Се овла-
стуваат лицата Толевски Милев Цветан, сегашен 
управник, и т у л е в с к и Ристев Јован, книговоди-
тел, да ја потпишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 138/63. (644) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5. IV. 1963 година под рег. бр. 105/55, книга I е за-
пишано следното: Стојкоски Петре, досегашен пот-
писник на Земјоделската задруга „Даме Груев" од 
село Вашерејца, Битолска околија, е разрешен од 
должност. Се овластува лицето Трајчевски Најдов 
Кочо, управник, да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 126/63. (645) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. III. 1963 година под рег. бр. 19/55, книга I е за-
пишано следното: Веле Р. Стефаноски, досегашен 
управник и потписник на Земјоделската задруга 
„Стив Наумов" од село Логоварди, Битолска око-
лија, е разрешен од должност. Се овластува ли-
цето Дончо Габевски, сегашен управник на за-
другата, да ја потпишува истата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 86/63. (646) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. III. 1963 година под рег. бр. 82/55, книга I е за-
пишано следното: Стефановски Ристо, досегашен 
потписник на Земјоделската задруга „Караорман" 
од село Стругово, Битолска околија, е разрешен 
од должност. Се овластуваат лицата Сиљаноски 
Тоде, управник, и Дамјановски Јован, книговоди-
тел, да ја потпишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 87/63. (647) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21. III. 1963 година под рег. бр. 5/55, книга II е за-
пишано следното: Мојсовски Видан и Николевски 
Цветан, досегашни потписници на Земјоделската 
задруга „Углед" од село Секирци, Битолска око-
лија, се разрешени од должност. Се овластуваат 
лицата Конески Цветко и Илиоски Крсте да ја 
потпишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 79/63. (648) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1. III. 1963 година под рег. бр. 11/55, книга II е за-
пишано следното: Димитриевски Тодор, досегашен 
потписник на Земјоделската задруга „Нов живот" 
од село Долно Дивјаци, Битолска околија, е раз-
решен од должност. Се овластува лицето Сиља-
носки Митко, управник на задругата, да ја пот-
пишува истата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 74/63. (649) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21. XII. 1962 година под рег. бр. 1/61, книга I е за-
пишано следното: Милан Димитровски, досегашен 
директор и потписник: на Претпријатието „Агро 
Пелагонија" од Битола, е разрешен од должност. 
Се овластува лицето Тома Томовски, сегашен ди-
ректор и потписник на претпријатието, да го пот-
пишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 438/62. (650) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот штембил под назив: „Монтажно 

предузеле за граѓевинарство и индустрију „Јанко 
Лис јак" — Београд — Управа градње — Скопје", 
се огласува за неважен. (1502) 

Загубениот округли печат и штембил на Око-
лискиот сојуз за борба против алкохолизмот — 
Скопје под назив: „Околиски сојуз за борба про-
тив алкохолизмот — Скопје", се огласуваат за не-
важни. (2203) 

Загубениот округли печат под назив: „Основно 
училиште „Гоце Делчев", е. Град, Штипска око-
лија", се огласува за неважен. (2661) 

Загубениот округли печат на Домот за народно 
здравје — Свети Николе под назив: „Собрание на 
Општина Св. Николе — Дом за народно здравје 
— Свети Николе — Социјалистичка Република 
Македонија (1)", се огласува за неважен. (2763) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 
Лична карта рег. бр. 42768, серија бр. 0798004 

издадена од СВР — Тетово на име Гафур Н а з и ф 
Абдији, е. Одри, Тетовско. (1147) 

Лична карта рег. бр. 93, серија бр. 0301404 
издадена од СВР — Штип на име Сафет Мазни-
кар, ул. „Браќа Миладинови" бр. 4, Штип. (1148) 

Лична карта рег. бр. 17337, серија бр. 0505990 
издадена од СВР — Титов Велес на име Лазар 
Игнов Ѓорѓиев, ул. „ Р а ч а н с к и пат" бр. 45, Штип. 

(1149) 
Лична карта рег. бр. 4165, серија бр. 0564573 

издадена од СВР — Куманово на име Тодор Сто-
јан Сребреновски, е. Шталковица, Кочанско. (1150) 

Лична карта рег. бр. 7371, серија бр. 0567771 
издадена од СВР — Куманово на име Васил 
Иванов Стојанов, ул. „Илинденска" бр. 13, Радо-
виш. (И51) 

Лична карта рег. бр. 7313, серија бр. 0187823 
издадена од СВР — Прилеп на име Јованка Ми-
ладинова (Мијајлеска) Стојческа, е. Суровија, При-
леп. (Ц52) 

Лична карта рег. бр. 18066, серија бр. 0023599 
издадена од СВР — Охрид на име Живка Арсо 
расковска) Вељановски ул. „Ѓ. Наумов" бр, 76, 
Битола. (Ц53) 

Лична карта рег. бр. 112, серија бр. 0139465 
издадена од СВР — Битола на име Раде Димко 
Николовски, ул. „Д. Груев" бр. 157, Битола. (1154) 

Лична карта рег. бр. 2194, серија бр. 0110397 
издадена од СВР — Битола на име Сотир Горѓи 
Петровски, е. Брусник, Битолско. (1155) 

Лична карта рег. бр. 19462, серија бр. 0559280 
издадена од СВР — Куманово на име Крсто Димо 
Миладиновски, е. Довезенци, Кумановско. (1156) 

Лична карта рег. бр. 10473, серија бр. 0570330 
издадена од СВР — Куманово на име Цветан 
Горѓи Бојковски, ул. „Ужичка" бр. 17, Куманова 

(1157) 
Лична карта рег. бр. 1053, серија бр. 0211606 

издадена од СВР — Охрид на име Борис Трпев 
Шекеровски, ул. „Д. Груев" бр. 54, Охрид. (1158) 

Лична карта рег. бр. 1513, серија бр. 0778828 
издадена од СВР — Теарце на име Абдилмеџит 
Шеип Османи, е. Слатина, Тетовско. (1159) 
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Лична карта рег. бр. 4066, серија бр. 0373881 
издадена од СВР — Штип на име Миле Серафим 
Ангелов, е. Балталија, Штипско. (1160) 

Лична карта рег. бр. 8974, серија бр. 0113684 
издадена од СВР — Дебар на име Наќе Галев 
Бобороски, е. Битуше, Тетовско. (1161) 

Лична карта рег. бр. 15386, серија бр. 0711896 
издадена од СВР — Гостивар на име Усеин Весел 
Кадриу, е. Пад ил иште, Гостиварско. (1162) 

Лична карта рег. бр. 438, серија бр. 0274048 
издадена од СВР — Гостивар на име Месут Асим 
Мустафи, е. Врапчиште, Гостиварско. (1163) 

Лична карта рег. бр. 4590, серија бр. 0037301 
издадена од СВР — Струга на име Ирфан Демир 
Салкоски, с. Лабуништа, Струга. (1164) 

Лична карта рег. бр. 7517, серија бр. 0666992 
издадена од СВР — Тетово на име Акија Шефит 
Етеми, е. Челопек, Тетовско. (1165) 

Лична карта рег. бр. 1998, серија бр. 0646470 
издадена од СВР — Кратово на име Сенесија 
Марко Андов, е. Живалево, Кратовско. (1166) 

Лична карта рег. бр. 1142, серија бр. 0646344 
издадена од СВР — Кратово на' име Синиш Гате 
Марковски, е. Жива лево, Кратовско. (1167) 

Лична карта рег. бр. 24057, серија бр. 318129 
издадена од СВР — Сомбор на име Стојче Срби-
носки е. Канатларци, Битолско. (1168) 

Лична карта рег. бр. 11953, серија бр. 0234954 
издадена од СВР — Охрид на име Методија Ди-
митрија Андреевски, ул. „Мукос" бр. 180 — Би-
тола. (1169) 

Лична карта рег. бр. 8681, серија бр. 0015222 
издадена од СВР — Битола на име Трендафил 
Киро Димитриевски, е. Средно Егри, битола. (1170) 

Лична карта рег. бр. 22410, издадена од СВР 
— Битола на име Дојчин Благојевски, ул. „Борис 
Кидрич" бр. 61, Прилеп. (1171) 

Лична карта рег. бр. 34834, серија бр. 0104796 
издадена од СВР — Битола на име Зоран Попо-
виќ, ул. „Вера Циривири", Кула I, Прилеп. (1172) 

Лична карта рег. бр. 243, серија бр. 0180753 
издадена од СВР — Прилеп на име Ило Васил 
Николоски, ул. „О. Чопела" бр. 35, Прилеп. (1173) 

Лична карта рег. бр. 170, серија бр. 0145127 
издадена од СВР — Прилеп на име Михајло Ѓор-
ѓиев Глигороски, ул. „11 октомври" бр. 88, Прилеп. 

(1174) 
Лична карта рег. бр. 10, серија бр. 0572020 

на име Трифун Димитрија Ѓорѓиевски, ул. „Наум 
Охридски" бр. 5, Куманово. (1175) 

Лична карта рег. бр. 24511, серија бр. 0540329 
издадена од СВР — Куманово на име Славка 
Пуриќ, ул. „Трст" бр. 3, Куманово. (1176) 

Лична карта рег. бр. 6082, серија бр. 0566480 
издадена од СВР — Куманово на име Ашим На-
суфа Арифи, е. Матејче, Кумановско. (1177) 

Лична карта рег. бр. 16016, серија бр. 0048727 
издадена од СВР — Струга на име Ибраим Неби 
Рочоски, е. Долна Белица, Струга. (1178) 

Лична карта рег. бр. 5561, серија бр. 0038272 
издадена од СВР — Струга на име Петар Крсте 
Мојсов, кеј „8 ноември" бр. 8, Струга. (1179) 

Лична карта рег. бр. 309606, серија бр. 890543 
издадена од СВР — Белград на име Софија Вилим 
Грашнер, е. Демир Капија, Кавадарци. (1180) 

Лична карта рег. бр. 898, серија бр. 0369646 
издадена од СВР — Титов Велес на име Зеќир 
Амедов Усеинов, ул. „Бл. Нечев" бр. 57, Титов 
Велес. (1181) 

Лична карта рег. бр. 42660, серија бр. 0798895 
издадена од СВР — Тетово на име Марика Вла-
димир Тевдоска, ул. „Шарпланинска" бр. 21а, Те-
тово. (1182) 

Лична карта рег. бр. 5739, серија бр. 0171251 
издадена од СВР — Тетово на име Петко Борис 
Дивовски, ул. „Јане Сандански" бр. 65, Тетово. 

(1183) 

Лична карта рег. бр. 451, серија бр. 0790117 
издадена од СВР — Тетово на име Ефка Тодор 
(Настоска) Стојаноска, ул. „Г. Делчев" бр. 130, 
Тетово. (1184) 

Лична карта рег. бр. 72, серија бр. 0780830 
издадена од СВР — Тетово на име Шукри Имер 
Абдулаи, ул. „Лењин" бр. 43, Тетово. (1185) 

Лична карта рег. бр. 1114, серија бр. 0661780 
издадена од СВР — Тетово на име Димче Тевдо 
Војновски, е. Фалише, Тетово. (1186) 

Лична карта рег. бр. 25251, серија бр. 0683643 
издадена од СВР — Тетово на име Трпко Ми-
хајло Милошевски, е. Јанчиште, Тетово. (1187) 

Лична карта рег. бр. 6245, серија бр. 1588806 
издадена од СВР — Сремска Митровица на име 
Шафи Ислам Адили, ул. „Штипска" бр. 35, Те-
тово. (1188) 

Лична карта рег. бр. 31082, серија бр. 0792036 
издадена од СВР — Тетово на име Јусуф Шоип 
Мамути, е. Милетино, Тетово. (1189) 

Лична карта рег. бр. 694, серија бр. 0274213 
на име Крсте Петков Трпковски, е. Теарце, Тетово. 

(1190) 
Лична карта рег. бр. 43598, серија бр. 0798834 

издадена отт СВР — Тетово на име Илми М и х т а р 
Даути, е. Камењане, Тетово. (1191) 

Лична карта рег. бр. 473, серија бр. 0121103 
издадена од СВР — Делчево на име Иван Стоја-
нов ѓорѓиевски, Делчево. (1192) 

Лична карта рег. бр. 5007, серија бр. 0057718 
издадена од СВР — Берово на име Гаврил Гли-
горов Скендерски, Берово. (1193) 

Лична карта рег. бр. 6787, серија бр. 0059500 
издадена од СВР — Берово на име Момчило Вла-
димиров Фурнаџиски, Берово. (1194) 

Лична карта рег. бр. 10313/ш, серија бр. 0299786 
на име Љубомир Благоев Анакиев, е. Блатец, 
Кочани. (1195) 

Лична калта рег. бр. 6978, серија бр. 0059678 
издадена од СВР — Делчево на име Назифа Зум-
берова Демирова, Виница, Кочани. (1196) 

Лична карта рег. бр. 9624, серија бр. 0386234 
издадена од СВР — Кочани на име Јусеин Ос-
манов Алиов, Виница, Кочани. (1197) 

Лична карта рег. бр. 1544, серија бр. 0377954 
издадена од СВР — Кочани на име Благој Јорган 
Ташков, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 9, Виница. Ко-
чани. (1198) 

Лична карта рег. бр. 11329, серија бр. 0192439 
издадена од СВР — Битола на име Атанас Ангел 
ТПереметковски, ул. „Фари Ибраим" бр. 29, Битола. 

(1199) 
Лична карта рег. бр. 28977, серија бр. 009479Г, 

издадена од СВР — Битола на "ме Мемет Ибраим 
Кајмак, ул. „Охрид" бр. 120. Битола. (1200; 

Лична карта рег. бр. 7500, серија бр. 0079922 
издадена од СВР — Битола на име Емилија Јован 
(Миркич) Јовановска, ул. „К. Јосифовски" бр. 80, 
Битола. (1201) 

Лична карта рег. бр. 6668, серија бр. 0445075 
издадена од СВР — Битола на име Бранислав 
Сотир Димитријевиќ, ул. „К. Јосифовски" бр. 80, 
Битола. (1202) 

Лична карта рег. бр. 22687, серија бр. 0121969, 
издадена од СВР — Битола на име Киро Миајле^ 
Ристевски, е. Путурус, Битола. (1203) 

Лична карта рег. бр. 5187, серија бр. 0185669 
издадена од СВР — Прилеп на име Крсте Или ез 
Мешески, е. Кривогаштани, Битола. (1204) 

Лична карта рег. бр. 24127, серија бр. 0178155 
издадена од СВР — Охрид на име Лутвије Сабри 
(Исламоска) Зунческа, е. Г. Папраник, Дебар. (1205) 

Лична карта рег. бр. 4786, серија бр. 0169703 
издадена од СВР — Гостивар на име Исни Алиов 
Дервиши, е. Добридол, Гостивар. (1206/ 

Лична карта рег. бр. 854, серија бр. 0524940 
издадена од СВР — Куманово на име Владо Јх. 
Димковски, ул. „Лењин" бр. 24, Куманово. (1207) 
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Лична карта рег. бр. 939, серија бр. 0525013 
издадена од СВР — Куманово на име Перса Ѓ. 
Демковска, ул. „Лењин" бр. 24, Куманово. (1208) 

Лична карта рег. бр. 827, серија бр. 0147247 
издадена од СВР — Делчево на име Јордан Сара-
фимов Митевски, е. Нов Истевник, Делчево. (1209) 

Лична карта рег. бр. 2493/ш, серија бр. 0138199 
издадена од СВР — Штип на име Цвета Богатин 
(Ѓорѓиева) Јовановска, е. Дулица, Делчево. (1210) 

Лична карта рег. бр. 864/ш, серија бр. 0052487 
издадена од СВР — Штип на име Добринка Си-
меонова Начева, е. Звегор, Штипско. (1211) 

Лична карта рег. бр. 4124, издадена од СВР 
— Куманово на име Петар Спасиќ, ул. „Кирил и 
Методи" бр. 26, Куманово. (1212) 

Лична карта рег. бр. 129, серија бр. 024249 
издадена од СВР — Титов Велес на име Митра 
Дељо Пушкарова, населба „Превалец", Титов Ве-
лес. (1213) 

Лична карта рег. бр. 866, серија бр. 0360877 
на име Томе Николов Андоновски, е. Папрадиште, 
Титов Велес. (1214) 

Лична карта рег. бр. 12863, серија бр. 0353373 
издадена од СВР — Титов Велес на име Чедомир 
Илиев Стефановски, е. Капиново, Титов Велес. 

(1215) 
Лична карта рег. бр. 1697, серија бр. 0168801 

на име Салман Рамадан Џелили, е. Раковец, Те-
тово. (1216) 

Лична карта рег. бр. 112, серија бр. 0271122 
на име Халил Зенула Абази, е. Радуша, Скопје. 

(1217) 
Лична карта рег. бр. 19808, серија бр. 0680069 

издадена од СВР — Тетово на име Мифтар Џабир 
Нухии, е. Орашје, Тетово. (1218) 

Лична карта рег. бр. 26483, серија бр. 0683430 
издадена од СВР — Тетово на име Јашар Рамизи 
Аљиљи, е. Ново Село, Тетово. (1219) 

Лична карта рег. бр. 772/ш, серија бр. 0052395 
издадена од СВР — Штип на име Стојмир Јован-
чов Стоиловски, е. Каменица, Делчево. (1220) 

Лична карта рег. бр. 2063, сепија бр. 0027301 
издадена од СВ"*3 — Ресен на име Вангел Л. Стт>у-
мениковски, е. Д. Дупени, Ресен. (1221) 

Лична карта рег. бр. 8164, серија бр. 0384774 
издадена од С.ВР — Кочани на име Тона Никола 
(Костова) Костова, ул. „А. Винички" бр. 61, Ви-
ница, Кочани. (1222) 

Лична карта рег. бр. 2066, серија бр. 0475301 
издадена од СВР — Струмица на име Фатиме А .тги 
(Демирова) Бекирова, е. Доброшинци, Струмица. 

(1223) 
Лична карта рег. бр. 8616, серија бр. 0567218 

издадена од СВР — Куманово на т/гме Дончо Ста-
нојко® Наумов, е. Дор&улија, Св. Николе. (1224) 

Лична карта рег. бр. 3430, серија бр. 0131237 
издадена од СВР — Битола на име Михајло Стево 
Спасевски, ул. „Партизанска" бр. 22, Битола. (1225) 

Лична карта рег. бр. 33557, серија бр. 0103555 
издадена од СВР — Битола на име Вера Цвета-
носка, ул. „М. Цветаноски" бр. 13, Прилеп. (1226) 

Лична карта рег. бр. 64, серија бр. 0020784 
издадена од СВР — Охрид на име Ценкоска (Бе-
широска) Џамка, е. Трпеица, Охрид. (1227) 

Лична карта рег. бр. 584, серија бр. 0722590 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Тим-
ка Костадиноска, М. Брод. (1228) 

Лична карта рег. бр. 554, серија бр. 0725249 
издадена од СВР — Македонски Брод на име 
Гаврил Костадиноски, Македонски Брод. (1229) 

Лична карта рег. бр. 17024, серија бр. 0355142 
издадена од СВР — Титов Велес на име Лилјана 
Ѓорѓиева Славкова, ул. „М. Тито" бр. 11, Т. Велес. 

(1230) 
Лична карта рег. бр. 17672, серија бр. 0023205 

издадена од СВР — Охрид на име Ибиш Јаче 
Бајрамоски, е. Боровец, Струга. (1357) 

Лична карта рег. бр. 17379, серија бр. 0022912 
издадена од СВР — Струга на име Шефкет Муса 
Меноски, е. Мислодежда, Струга. (1356) 

Лична карта рег. бр. 2055, Серија бр. 0364064 
издадена од СВР — Кавадарци на име Ристо Ќ. 
Стамаџиев, Кавадарци. (1231) 

Лична карта рег. бр. 24984, серија бр. 0179012 
издадена од СВР — Охрид на име Бесим Реџо 
Арифоски, е. Лабуништа, Струга. (1331) 

Лична карта рег. бр. 534, Серија бр. 0692244 
издадена од СВР — Гостивар на име Азир Меџит 
Ајрули, е. Дебреше, Гостивар. (1232) 

Лична карта рег. бр. 386, серија бр. 0273996 
издадена од СВР — Гостивар на име Лоиман Осман 
Мустафи, е. Топлица, Гостивар* (1233) 

Лична карта рег. бр. 13955, серија бр. 0710465 
издадена од СВР — Гостивар на име Рашит Кур-
тиш Ферати, е. Лакавица, Гостивар. (1234) 

Лична карта рег. бр. 10709, серија бр. 0387319 
издадена од СВР — Кочани на име Горѓи Мите** 
Ефремов, е. Тркање, Кочани. (1235) 

Лична карта рег. бр- 0028, издадена од СВР 
— Прилеп на име Мицко Матев Илиевски, е. Дре-
новци, Битола. (1236) 

Лична карта рег. бр. 11780, серија бр. 0156326 
издадена од СВР — Прилеп на име Блага Чкапро-
ска, ул. „Б. Талески" бр. 152, Прилеп. (1237) 

Лична карта рег. бр. 303651, серија бр. 1306746 
издадена од СВР — ћуприја на име Вера Ди-
митриоска, ул. „Р. Левката" бр. 8, Прилеп. (1238) 

Лична карта рег. бр. 51386, серија бр. 0100549 
издадена од СВР — Битола на име Александар 
Богоески, ул. „11 октомври" бр. 35, Прилеп. (1239) 

Лична карта рег. бр. 7231, серија бр. 0111941 
издадена од СВР — Дебар на име Рамадан Шемо 
Колеци, е. Селокуќи, Дебар. (1240) 

Лична карта рег. бр. 15154, серија бр. 0119864 
(издадена од СВР — Дебар на име Фазиле Ферит 
(Каја) Колеци, е. Селокуќи, Дебар. (1241) 

Лична карта рег. бр. 4013, серија бр. 0108723 
издадена од СВР — Дебар на име Баче Зенил 
Митко Колеци, е. Селокуќи, Дебар- (1242) 

Лична карта рег. бр 14895, серија бр. 0119605 
издадена од СВР — Дебар на име Амит Демо Аме-
ти, ул. „Џавит Уштеленца" бр. 2, Дебар. (1243) 

Лична карта рег. бр. 1992, серија бр. 0156702 
издадена од СВР — Дебар на име Абдула Мунир 
Диша, Дебар. (1244) 

Лична карта рег. бр. 2450, серија бр. 0173660 
издадена од СВР — Дебар на име Санија Салија 
(Еповска) Абазовска, е. Џепиште, Дебар. (1245) 

Лична карта рег. бр. 3398, серија бр- 0108108 
издадена од СВР — Дебар на име Вердија Илјас 
Алиовски, е. Д. Косоврасти, Дебар. (1246) 

Лична карта рег. бр. 20244, серија бр. 0031904 
издадена од СВР — Охрид Ца име Гафур Бафто 
Алиовски, е. Д. Косоврасти, Дебар. (1247) 

Лична карта рег. бр. 16611, серија бр. 0130311 
издадена од СВР — Дебар на име Фаик Абдул 
Каба, ул. „Трпе Броштичкк" бр. 2, Дебар. (1248) 

Лична карта рег. бр- 489, серија бр. 0092042 
на име Петре Митрев Ордановски, е. Манастир, 
Битола. (1249) 

Лична карта рег. бр. 3036, серија бр. 1335460 
издадена од СВР — Сарајево на име Јово Никола 
Пемац, ВП 3982 — е. Демир Капија, Кавадарци. 

(1250) 
Лична карта рег. бр. 580, серија бр. 0129782 

на име Трајко Видан Трајковски, е. Крушевица, 
Битола. (1251) 

Лична карта рег. бр. 15127, серија бр. 0014102 
издадена од СВР — Битола на име Стале П. Стој-
ковски, е. Зовиќ, Битола- (1252) 

Лична карта рег. бр. 10407, серија бр. 0012045 
издадена од СВР — Битола на име Горѓи М. Сте-
пановски, е. ГруНиште, Битола. (1253) 

Лична карта рег. бр. 5252, серија бр. 0116202 
издадена од СВР — Битола на име Зорка Ламбо 
Степановска, е. Лавци, Битола (1328) 
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Лична карта рег. бр. 4585, серија бр. 0077105 
издадена од СВР — Битола на име Рамадан Таир 
Зеќировски, ул. „Бр. Мишови" бр. 28, Битола. (1329) 

Лична карта рег- бр. 36040, серија бр. 0107086 
издадена од СВР — Битола на име Симо Гаврил 
Стевановски, е. Железнец, Битола. (1330) 

Лична карта рег. бр. 444, серија бр. 0725717 
издадена од СВР — Охрид н*а име Даринка Ристо 
Кочоска, е. Фалише, Тетово. (1332) 

Лична карта рег. бр. 29713, серија бр. 0687670 
издадена од СВР — Тетово на име Ферат И. Илиа-
зи, е. Џепчиште, Тетово- (1333) 

Лична карта рег. бр. 2793, серија бр. 0779705 
издадена од СВР — Тетово на име Селим Бекир 
Сулејмани, е. Џепчиште, Тетово. (1334) 

Лична карта рег. бр. 18903, серија бр. 376125 
издадена од СВР — Прокупље на име Цветанка 
Милорад Спасиќ, е. Д. Седларце, Тетово. (1335) 

Лична карта рег. бр. 17992, серија бр. 0678998 
издадена од СВР — Тетово на име Меџит Мазлам 
Али. е. Селце Кеч, Тетово. (1336) 

Лична карта рег. бр 11516, серија бр. 0388126 
издадена од СВР — Кочани на име Раде С. Ѓор-
ѓиев, ул. „Партизанска" бр. 62, Штип. (1337) 

Лична карта рег. бр. 986, серија бр. 0314496 
издадена од СВР — Кочани на име Петар Серафи-
мов Постолов, ул. „Ст. Ербапски" бр. 24, Кочани. 

(1338) 
Лична карта рег. бр. 3445, серија бр. 0001693 

издадена од СВР — Битола на име Љуба Митре 
(Ризовска) Пашовска, е. Граишница, Битола. (1339) 

Лична карта рег. бр- 5578г серија бр. 0144421 
издадена од СВР — Прилеп на име Благоја Илија 
Димески, ул. „Енгелсова" бр. 4, Прилеп. (1340) 

Лична канта рег. бр. 20694, серија бр. 0735619 
издадена од СВР — Кичево на име Џевџет Сулеј-
ман Телакоски, ул. „М. Тито" бр. 139, Кичево. (1341) 

Личнѓа карта рег. бр- 1326, серија бр. 0429458 
издадена од СВР — Гевгелија на име Петко Мито 
Петров, е. Градец, Гевгелија. (1342) 

Лична карта рег. бр. 25890, серија бр. 0722700 
издадена од СВР — Гостивар на име Челеби Мемет 
Али»а, е. М. Турчане, Гостивар. (1343) 

Лична карта рег. бр. 799, серија бр. 0302111 
издадена од СВР — Штип на име Делчо Јорданов 
Герасимов, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 91, Штип. 

(1344) 
Лична карта рег. бр. 10174, серија бр. 0129500 

издадена од СВР — Берово на име Јован Михајлов 
Драколски, Берово. (1346) 

Лична карта рег- бр. 1280/ш, серија бр. 0084503 
издадена од СВР — Штип на име Зора Атанас 
(Димовска) Гарванска, Берово. (1347) 

Лична карта рег. бр. 11513, серија бр. 0483928 
издадена од СВР — Струмица на име Горѓе Стамен 
Митев, е. Баница, Струмица. (1348) 

Лична карта рег. бр. 8812, серија бр. 0481274 
издадена од СВР — Струмица на име Асан Те-
фиков Ибраимов, е. Чанаклија, Струмица. (1349) 

Лична канта рег. бр. 3388, серија бр. 0474010 
издадена од СВР — Струмица на име Георги Ива-
нов Николов, е. Просениково, Струмица. (1350) 

Лична карта рег. бр. 6027, серија бр- 0458579 
издадена од СВР — Струмица на име Томе Горѓи 
Димитриев, е. Баница, Струмица. (1351) 

Лична карта рег. бр. 18193, серија бр. 0023726 
издадена од СВР — Струга на име Мустафа С. 
Дервишоски, е. Октиси, Струга. (1352) 

Лична карта рег. бр. 876, серија бр. 0033587 
издадена од СВР — Струга на име Ајдар Али! 
Суло, Струга. (1353) 

Лична карта рег. бр. 1136, серија бр. 0033847 
издадена од СВР — Струга на име Назмије Салих 
Мерема Суло, Струга. (1354) 

Лична карта рег- бр. 20835, серија бр. 0032495 
издадена од СВР — Охрид на име Ќирило А. Не-
лоски, е. Лабуништа, Струга. (1355) 

Лична карта рег. бр. 25105, серија бр. 0179133 
издадена од СВР — Струга на име Саве Стефан 
Попоски, е. Враниште, Струга. (1358) 
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Лична карта ре- бр. 15800, серија бр. 0682218 
издадена од СВР — Битола на име Зекие Казим 
(Сулејман) Шабанова, ул. „ Срем" бр. 15, Битола. 

(1359) 
Лична карта рег. бр. 753, серија бр. 0000968 

издадена од СВР — Битола на име Ристо Трајков 
Недановски, е. Зовиќ, Битола. (1360) 

Лична карта рег. бр. 15632, серија бр. 05571091 

издадена од СВР — Куманово на име Санде Ото јан 
Јовановски, е. Клечевце, Куманово. (1361) 

Лична карта рег. бр. 2922, серија бр. 0635432 
издадена од СВР — Куманово па име Гера Јосимов 
Тошевски, е. Ранковце Кр. Паланка- (1362) 

Лична карта рег. бр. 5603, серија бр. 0638113 
издадена од СВР — Крива Паланка на име Стојан 
Јованов Бошковски, е. Ранковци, Кр. Паланка. (1363) 

Лична карта рег. бр. 884, серија бр. 0021694 
издадена од СВР — Охрид на име Наси ја Коле 
Донески, е. Елшани, Охрид, (1364) 

Лична карта рег. бр. 25695, серија бр. 0219879 
издадена од СВР — Охрид на име Петре Стеван 
Петрески, е. Слатино, Охрид. (1365> 

Лична карта рег- бр. 6518, серија бр. 0216246 
издадена од СВР — Охрид на име Ариф Муса 
Исмаил, ул. „Абас Емин" бр. 31, Охрид. (1366) 

Пасош број 754170/8. VII. 1964 година, број на 
виза 13321, издаден од СВР — Скопје на име Дра-
ган Левков Симоновски со дете Левко од Скопје. 

(2651) 
Полномошно број 1498 од Славко Кривец, на-

селба „Лисиче" ул. 54/31а — Скопје, издадено од 
Околискиот суд Скопје I I на име Јакоп Кифер 
од Ковин,. (2715) 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА П Р И КЛИНИКАТА 
ЗА К О Ж Н И И ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за 2 лекара на специјализација 
Услови: Предвидени во Правилникот за спе-

цијализација на здравствените службеници од пр-
ва група („Службен лист на ФНРЈ" бр. 2/60). 

Личен доход согласно Правилникот за личен 
доход на службениците и работниците при Кли-
никата. 

Настап на работа веднаш. 
Молбите таксирани со 50 динари Таксена марка 

со куса биографија, се доставуваат до управата на 
Клиниката (за конкурсна комисија) во рок од 30 
дена од денот по објавувањето на конкурсот. 

Конкурсот останува отворен до пополнување 
на работните места. (1054) 

ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ — ПРИЛЕП 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием во работен однос на 4 забни техничари 
УСЛОВИ: Кандидатите треба да имаат завр-

шено заботехничко училиште. 
Личен доход по Правилникот за расподелба на 

личен доход на здравствените и други работници 
при Домот. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 
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Стан за самци обезбеден во новоградба. 
Конкурсот е отворен до пополнување на работ-

ните места. 
Стапување на работа веднаш. (1012) 

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ПРИ РУДАРСКО-ГЕО-
ЛОШКОТО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ 

ВО ПРОБИШТИП 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнети работни места за на-
ставен кадар во учебната 1964/65 година и тоа: 

1. Директор на училиштето — — — — 1 
2. Професор или наставник по руски јазик 1 
3. Професор по историја, општествено и др-

жавно уредување и економика на СФРЈ — — 1 
4. Машински инженер или наставник со 

ВСГНП за групата машински предмети — — 1 
5. Инженери-геолози или со природно ма-

тематички факултет — — — — — — — 2 
6. Рударски инженери — — — — — 2 

У С Л О В И : Кандидатите под точка 1 треба 
да имаат завршено висока или виша стручна шко-
ла, положен стручен испит и повеќе од 5 години 
служба. Под точка 2 до 6 кандидатите треба да 
имаат завршено соодветен факултет или виша 
школа. Предимство имаат кандидатите со повеќе 
години служба и положен стручен испит. 

Молбите со другите потребни документи се 
примаат до 20 август оваа година. (1013) 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРИХВАТИЛИШТЕТО 
ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО СКОПЈЕ 

р а е п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место ВОСПИТАЧ 
Услови: 
Завршена виша педагошка школа — дефекто-

лошки отсек — олигофренопедагошка група, по-
ложен стручен испит и пет години работен стаж. 

Молбите со документите по чл. 31 од З Ј С се 
поднесуваат до Управата на Прихватилиштето се-
кој ден. 

Конкурсот трае 15 дена од неговото објаву-
вање. 

Направените трошоци паѓаат на товар на При-
хватилиштето. (1015) 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН 
— ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор и преизбор на соработници на Институтот 
за тутун во Прилеп, и тоа: 

1. за избор на еден асистент или виши стру-
чен соработник во хемиската лабораторија на Ин-
ститутот; 

Бр. 28 — Стр. 491 

2. за преизбор на еден виши стручен соработ-
ник во отсекот за селекција и 

3. за преизбор на еден виши стручен сора-
ботник во отсекот за хидропедологија. 

У С Л О В И : 
Под реден број 1 да има завршено филозофски 

факултет — хемиски смер и соодветна практика; 
Под реден број 2 и 3 кандидатите да имаат 

завршено земјоделско-шумарски факултет со 6 
години практика во струката. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на средствата за лични доходи. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (1019) 

Советот за просвета на Собранието на општи-
ната Куманово по предлогот на училишните од-
бори 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 
за пополнување на упразнетите места на настав-
ниот и воспитниот персонал во училиштата и дру-
гите воспитни установи на подрачјето на Општи-
ната Куманово, за учебната 1964/65 година: 

1. ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ „МОША ПИЈАДЕ" 
КУМАНОВО 

— економист — — — — — — — — — 1 
— професор или наставник за општа математика 1 
— професор или наставник по македонски јазик 1 

2. МЕТАЛЕН ЦЕНТАР „НАЦЕ БУГОНИ" — 
КУМАНОВО 

— инженери со технички факултет — — — 2 

3. ПЕРИОДИЧНО УЧИЛИШТЕ „ПЕРО НАКОВ" — 
КУМАНОВО 

— наставник по метална технологија —1 — — 1 

4. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „БРАЌА МИЛАДИ-
НОВИ" — КУМАНОВО 

— дефектолог — — — — — — — — — 1 
— наставник или стручен учител по ОТО — 1 

5. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН" — 
КУМАНОВО 

— професор или наставник по физика — — 1 
— професор или наставник по математика — 1 
— наставник или стручен учител по домаќин-

ство — — — — — — — — — — — 1 
— учители за одделенска настава — — — — 2 

6. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ХРИСТИЈАН КАР-
ПОШ" — КУМАНОВО 

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

7. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „БАЈРАМ ШАБАНИ" — 
КУМАНОВО 

— наставници по шиптарски јазик — — — 2 
— наставник по математика (на шиптарски јазик) \ 
— наставник по математика и физика (на шип-

тарски јазик) — — — — — — — — 1 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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— наставник по историја и географија (на шип-
тарски јазик) — — — — — — — — 1 

— наставник по биологија (на шиптарски јазик) 1 
— стручен учител по ОТО — — — — — 1 
— стручен учител по музичко воспитување — 1 
— учители за одделенска настава (на шиптар-

ски јазик) — — — — — — — —• •— 3 

8. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВУК КАРАЏИН" — 
КУМАНОВО 

— управител —• — — — — — — — — 1 
— професор или наставник по математика (на 

српскохрватски јазик) — — — — — — 1 
— професор или наставник по македонски јазик 1 
— Професор или наставник по географија — 1 
— професор или наставник по биологија — —• 1 

9. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ТОЛИ ЗОРДУМИС" — 
КУМАНОВО 

— професори или наставници по српски јазик— 2 
— професори или наставници по математика — 2 
— професор или наставник по физика — — 1 

10. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „11 ОКТОМВРИ" — 
КУМАНОВО 

— управител — — — — — — — — — 1 
— професор или наставник по македонски јазик 1 
— професор или наставник по руски и српски 

јазик — — — — — — — — — — 1 
— професор или наставник по француски и ма-

кедонски јазик — — — — — — — — 1 
— професор или наставник по математика — 1 
— професор или наставник по физика — — 1 
— професор или наставник по биологија и хе-

мија — — — — — — — — — — — 1 
— професор или наставник по историја со за-

познавање на општеството — — — — — 1 
— професор или наставник по географија — 1 
— наставник или стручен учител по ОТО — 1 
— наставник или стручен учител по ликовно 

воспитување — — — — — — — — 1 
— учители за одделенска настава — — — — 4 

11. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ХРИСТИЈАН КАР-
ПОШ" — е. МЛ. НАГОРИЧАНЕ 

— наставници по македонски јазик — — — 2 
— наставник по српски јазик — — — — — 1 
— наставници по историја и географија — — 2 
— наставник по физика — — — — — — 1 
— наставници по математика — — — — — 2 
— наставник или стручен учител по ликовно 

воспитувате — — — — — — — — 1 
— наставник или стручен учител по музичко 

воспитуваше — — — — — — — — 1 
— наставник: или стручен учител по физичко 

воспитување — — — — — — — — 1 

12. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „БРАЌА РИБАР" — 
е. ТАБАНОВЦЕ 

— наставник по македонски јазик — — — — 1 
— наставник по француски јазик — — — — 1 
— наставник по математика (на српскохрват-

ски јазик) — — — — — — — —• — 1 

— наставник по физика (на српскохрватски 
јазик) — — — — — — — — — — 1 

— наставник по географија (на српскохрватски 
јазик) — — — — — — — — — — 1 

— наставник по историја (на српскохрватски 
јазик — — — — — — — — — — 1 

— наставник или стручен учител по ОТО (на 
српскохрватски јазик) — — — — — — 1 

— наставник или стручен учител- по музичко 
воспитување — — — — — — — — 1 

13. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИ" 
— е. РОМАНОВЦЕ 

— наставник по српски јазик — — — — — 1 
— наставник по француски јазик — — — — 1 
— наставник по историја и географија — — 1 
— наставник по македонски јазик — — — — 1 
— наставник по математика и физика — — — 1 
— наставник по биологија — — — — — — 1 
— учители за одделенска настава на шиптарски 

наставен јазик — — — — — — — — 4 

14. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КАРПОШ" — е. 
УМИН ДОЛ 

— наставник по српски јазик — — — — — 1 
— наставник по македонски и француски јазик 1 
— наставник по математика (на српско-хрват-

ски јазик) — — — — — — — — — 1 
— наставник по физика и хемија (на српско-

хрватски јазик) — — — — — — — — 1 
— наставник по историја и географија (на срп-

скохрватски јазик) — — — — — — — 1 
— наставник за одделенска настава (на српско-

хрватски јазик) — — — — — — — — 1 

15. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „МАРШАЛ ТИТО" — 
е. ОПАЕ 

— наставник по шиптарски јазик — — — — 1 
— наставник по математика и физика (на шип-

тарски јазик) — — — — — — — — 1 
— наставник по историја и географија (на шип-

тарски јазик) — — — — — — — — 1 
— наставник по биолошка група (на шиптарски 

јазик) — — — — — — — — — — 1 
— наставник по математика и физика (на ма-

кедонски јазик) — — — — — — — — 1 
— стручен учител по музичко воспитување — 1 

16. РАБОТНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ — КУМАНОВО 

— соработник за андрагогија, дидактика и ад-
министрација — — — — — — — — 1 

— професор или наставник по математика — 1 

17. УЧИТЕЛИ ЗА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА 
ПО СЕЛАТА 

а) за шиптарски наставен јазик 
— село Сопот — — — — — — — — — 1 
— село Опае — — — — — — — — — 2 

У С Л О В И : 

1. За управителите: завршен филозофски ф а -
култет, ВПШ или ПА или учителска школа со по-
ложен стручен испит. 
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2. За учителите во град Куманово: учителска 
школа со положен стручен испит. 

3. За наставниците: филозофски факултет, 
ВПШ или ПА. 

4. За професорите: соодветен факултет. 
5. За соработник во Работничкиот универзитет: 

високо, више или средно образование. 
6. За стручните учители во Куманово: завр-

шено соодветно стручно училиште. 
7. При избор на кандидатите предимство имаат: 
а) кандидатите, кои во последните две години 

се оценети со највисоки оценки; 
б) кандидати, кои имаат подолг работен стаж; 
в) кандидати, кои имаат деца за школување и 

кои се истакнале во општествената работа. 
8. Лица што прв пат стапуваат на работа да 

дадат лична изјава дека не се стипендијанти и 
дека немаат никаква обврска. 

9. Училишниот одбор не обезбедува стан, како 
ни патни, дневни и селидбени трошоци. 

Пријавите се поднесуваат до училишните од-
бори на соодветните училишта, најдоцна до 15 
август 1964 година . 

Кон молбата треба да се приложат: 
1. Уверение за движење на службата; 
2. Документ за школска односно стручна ква-

лификација; 
3. Црепис од оценките, карактеристика за по-

следните три учебни години; 
4. Во пријавата треба да биде назначена точ-

ната адреса на кандидатот. 
Пријавите што не ги содржат бараните доку-

менти нема да се земат во разгледување. (1053) 

Конкурсната комисија за примање на службе-
ници на Фабриката за волнени ткаенини во из-
градба — Битола, а врз основа на чл. 37 од Зако-
нот за јавните службеници 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за следните раководни работни места: 

1. Раководител на секторот за план, анализа и 
статистика; 

2. Раководител на секторот за кадри. 
Кандидатите за горните работни места треба 

да ги исполнуваат следните услови: 
— за раководител на секторот за план, анали-

за и статистика да имаат завршен економски ф а -
култет со 3 години практика, или завршена виша 
стопанска школа со 6 години практика; 

— за раководител на секторот за кадри да и -
маат завршено висока стручна спрема со 3 години 
практика, виша стручна спрема со 6 години прак-
тика или средна спрема со 10 години практика. 

Личниот доход според Правилникот за личните 
доходи на работниците и службениците на Фабри-
ката. 

Молбите за конкурсот се примаат најдоцна до 
15 август 1964 година. (1055) 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА КЛИНИКАТА ЗА ОЧНИ 
БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место клинички 
лекар 

Услови: Завршен медицински факултет. 
Молбите, со документите од чл. 31 од ЗЈС и 

куса биографија, се доставуваат писмено до Кли-
никата. 

Не таксирани молби не ќе се земаат во обзир. 
Личниот доход според одредбите од Правилни-

кот за распределба на личните доходи на Кли-
никатаи 

Конкурсот завршува 15 дена по објавувањето. 
(1056) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот Историја на книжевности^ на народите на 
СФРЈ. 

Пријавите со биографија и потребните доку-
менти по чл. 31 од Законот за јавните службеници 
се доставуваат до архивата на Филозофскиот ф а -
култет во Скопје во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот. (1057) 

РЕКТОРАТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОШЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место сметководен 
референт 

Кандидатот треба да има завршено више или 
средно образование и практика на сметководствени 
работи. 

Личен доход според Правилникот за личните 
доходи на работниците и службениците при Рек-
торатот на Универзитетот. 

Молбите со куса биографија за движењето во 
службата се поднесуваат до Ректоратот на Универ-
зитетот (нова зграда на Педагошка академија — 
населба (Карпуш" П). 

Конкурсот останува отворен до пополнување на 
работното место. (1077) 

Согласно со одлуката на Советот од 20. УП. 
1964 година, Заводот за овоштарство — С к о п ј е 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за еден стручен соработник или асистент за вршење 
на сите работи во лабораторијата на Заводот 

Кандидатите треба да имаат завршено земјо-
делски факултет и најмалку една година лабора-
ториска практика. 
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Кон молбата треба да се приложат документите 
по член 31 од ЗЈС, кратка биографија за досегаш-
ното движење во службата и список на трудовите 
(доколку има), по можност со по еден примерок 
од нив. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на. објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (1078) 

Конкурсната комисија при Советот за просве-
та, култура, физичка и техничка култура на Со-
бранието на општината Кисела Вода — Скопје, по 
предлог на училишните одбори 

р а с п и ш у в а 
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на слободните работни места 
за наставен и воспитен персонал во училиштата, 

за учебната 1964/65 година и тоа: 
I. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВЛАДИМИР НА-

ЗОР" — СКОПЈЕ 
1. Наставник по математика — — — — 1 
2. Наставник по физика — — — — — 1 

П. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „БРАЌА МИЛАДИ-
НОВЦИ" — СКОПЈЕ 

1. Наставници по математика — физика — 3 
Ш. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „11 ОКТОМВРИ" — 

СКОПЈЕ 
1. Наставник по математика — физика — 1 
2. Наставник по општотехничко воспитување 1 

IV. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „13 НОЕМВРИ" — 
СКОПЈЕ 

1. Наставници по математика — — — — 3 
2. Наставник по огаптотехничко воспитување 1 

V. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КУЗМАН ЈОСИ-
ФОВСКИ —- ПИТУ" — СКОПЈЕ 

1. Наставник по општотехничко воспитување 1 
VI. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ИВАН ГОРАН КО-

ВАЧИЌ" — СКОПЈЕ 
1. Управител — — — — — — — — 1 
2. Наставник по математика — — — — 1 
3. Наставник по општотехничко воспитување 1 

УП. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" — 
ГОРНО ЛИСИЧЕ 

1. Наставник по математика — физика — 1 
УШ. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН" — 

е. РАКОТИНЦИ 
1. Наставник по математика — — — — 1 
2. Наставник по физика — математика — 1 
3. Наставник по руски јазик — — — — 1 

IX. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „МАРШАЛ ТИТО" 
е. НОВА БРЕЗНИЦА 

1. Управител — — — — — — — — 1 
2. Наставник по македонски — српскохрват-

ски јазик — — — — — — — — 1 
3. Наставник по биологија, хемија и О. Т. О. 1 
4. Наставник по математика — физика — 1 
5. Наставник по историја, географија и оп-

штество — — — — — — — — — 1 
6. Наставник по руски јазик — — — — 1 
7. Наставник за одделенска настава (на 

шиптарски наставен јазик) во подрачната 
паралелка е. Јаволце — — — — — 1 
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X. ГИМНАЗИЈА „РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ — КОР-
ЧАГИН" — СКОПЈЕ 

1. Професор по физика — — — — — 1 
2. Професор по математика со нацртна гео-

метрија — — — — — — — —• — 1 

XI. ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКО УЧИЛИШТЕ „ДИ-
МИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ" — СКОПЈЕ 

1. Професор по математика — — — — 1 

ХПЈ. НАСТАВНИЦИ ЗА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА 
A) за настава на македонски наставен јазик 

1. за село Држилово — — — — — — 1 
2. за село Елово — — — — — — — 1 
3. за село Осинчани — амбулантно со Мар-

кова Сушица — — — — — — — 1 
4. за село Цветово — — — — — — — 1 

B) за настава на шиптарски наставен јазик 
5. за село Патишка Река — — — — — 2 
6. за село Црни Врв — — — — — — 1 
7. за село Малчиште — — — — — — 1 
8. за село Света Петка — — — — — — 1 

У С Л О В И : 

За управител во Основното училиште „Иван 
Горан Ковачиќ" Скопје: а) завршен филозофски 
факултет, положен стручен испит и над 5 години 
практика во наставата; б) завршена ПА односно 
ВПШ, положен стручен испит и над 8 години 
практика во наставата. 

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

За професори и наставници, завршена висока 
или виша школа за наставен кадар — соодветна 
група. 

За наставници за одделенска настава: заврше-
на педагошка академија — група за одделенска 
настава или учителска школа. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

Плата по правилникот за расподелба на личен 
доход, а за селата обезбеден бесплатен стан и огрев 
или надоместок, според Уредбата за бесплатен 
стан и огрев. 

Покрај редовните принадлежности на настав-
ниот персонал на село му следува посебен додаток 
за работа под потешки услови и тоа: 

а) за наставниот персонал од точка УШ под 1, 
2 и 3: 

— за високо образование — 5.000 динари 
— со више образование — — 4.000 динари 

б) за наставниот персонал од точка IX под 1, 
2, 3, 4, 5, 6 и 7: 

со високо образование — 15.000 динари 
— со више образование — 13.000 динари 
со средно образование — — 9.000 динари 

в) за наставен персонал под точка ХП под 1, 
2, 3, 4, 5, 6 и 7: 

— со више образование — 13.000 динари 
— со средно образование — 9.000 динари, 

а под реден број 8: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 
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—со више образование — — 8.000 динари 
— со средно образование — 6.000 динари 

Молбите — пријавите се поднесуваат до учи-
лишниот одбор на училиштето за кое се конкури-
ра. Кон молбата-пријавата кандидатите во рабо-
тен однос треба да ги поднесат следните доку-
менти: 

— диплома за школска односно стручна спре-
ма заверен препис, 

— уверение за движење во службата, 
—препис од оценувачките листови за послед-

ните 2 години, 
— кратка биографија, 
— согласност за конкурирање. 
Кандидатите што прв пат стапуваат во служба 

треба да ги приложат сите документи по чл. 31 
од Законот за јавните службеници. 

Молбите — пријавите без потребната докумен-
тација нема да бидат земени во разгледување. 

За примените кандидати не се плаќаат патни 
и селидбени трошоци. 

Конкурсот трае до 25 август 1964 година. (1058) 

Комисијата за службенички работи на Собра-
нието на општината Битола на основа чл. 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 упразнетото работно место на-
чалник на Одделението за комунални работи и 
станбени прашања при Собранието на општината 
Битола 

У с л о в и : 
Кандидатот да има завршено технички ф а -

култет — отсек градежен, архитектонски или гео-
детски, со над 3 (три) години практика во стру-
ката. 

Платата ќе биде определена според Законот 
за јавните службеници, а положај ната плата спо-
ред Одлуката за положајните плати на службе-
ниците при Собранието на општината Битола. 

Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Кандидатите покрај молбата, таксирана со 50 
динари административни такси, да ги достават и 
документите предвидени во чл. 31 од Законот за 
јавните службеници, документите за школската 
спрема или работниот стаж со кратка биографија 
за движењето во службата. 

Молбите заедно со документите се предаваат 
во писарницата на Собранието на општината Би-
тола, секој работен ден до истекот на рокот од 15 
дена од објавувањето на конкурсот. 

Заинтересираните за поблиски информации 
можат да се јават на телефон бр. 21-396. (1079) 

На основа чл. 244 и 245 од Законот за јавните 
службеници („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 53/57 и чл. 
10 од Правилникот за спроведување на конкуренте 
за пополнување на местата на наставниот и вос-
питниот персонал во училиштата и другите вос-

питни установи („Сл. весник на НРМ" бр. 16/58), 
Советот за просвета и култура при Собранието на 
општината Градско на предлог на училишните 
одбори 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите работни места за 
наставно-воспитниот персонал во училиштата на 
подрачјето на општината Градско, за учебната 
1964/65 година и тоа: 

I. ОСУМГОДИШНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
„ДАМЕ ГРУЕВ" — ГРАДСКО 

— Наставник по историја и географија — 1 
— Наставник по француски јазик — — — 1 
—• Наставник или стручен учител по физич-

ко, ликовно и музичко воспитување — 1 
— Учител за одделенска настава — — — 1 

И. ПОДРАЧНА ПАРАЛЕЛКА — е, ВИНИЧАНИ 
— Учители за одделенска настава — — 2 

Ш. ОСУМГОДИШНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
„ПЕРЕ ТОШЕВ" — РОСОМАН 

— Наставник по српскохрватски јазик — 1 
— Наставник по француски и руски јазик 1 
— Наставник по биологија и хемија — — 1 

IV. ОСУМГОДИШНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
„ЛАЗО ФИЛИПОВ" — СИРКОВО 

— Наставник по македонски и српскохр-
ватски јазик — — — — — — — 1 

— Наставник по математика и физика — 1 
— Наставник по биологија и хемија — — 1 
— Наставник по француски јазик — — 1 
— Учители за одделенска настава — — — 3 

V. ОСУМГОДИШНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
„БОРИС ТЕРЗИЕВ" — Д. ЧИЧЕВО 

— Управител на основното училиште — — 1 
— Наставник по историја и географија — 1 
— Наставник по математика и физика — 1 
— Наставник по биологија и хемија — — 1 
— Наставник по општо-техничко образо-

вание — — —> — — — — — — 1 
— Учител за одделенска настава — — — 1 

VI. ПОДРАЧНА ПАРАЛЕЛКА — е. ВОДОВРАТИ 
— Учител за одделенска настава — — — 1 

VII. НЕПОТПОЛНО ЧЕТИРИГОДИШНО ОСНОВ-
НО УЧИЛИШТЕ — ПОДЛЕС 

— Учители за одделенска настава — — 2 

У С Л О В И : 
1. За наставниците завршена ВПШ по соодвет-

ната група. 
2. За одделенска настава завршена учителска 

школа и положен стручен испит. 
3. За управител на основното училиште завр-

шена ВПШ или учителска школа со над пет 
години практика и положен стручен испит. 

Во сите училишта на подрачјето на општината 
Градско обезбеден е бесплатен стан и огрев. 

За подрачната паралелка во е. Водоврати и 
Непотполното четиригодишно основно училиште во 
е. Подлес обезбеден е посебен додаток за тешки 
услови на животот и работата во износ од 4.000 
динари. 
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ПРИЈАВУВАЊЕ НА КОНКУРС: 

Пријавите за конкурсот со сите потребни до-
кументи од чл. 31 од Законот за јавните службе-
ници и оценувачките листови за последните две 
години, кандидатите треба да ги достават до учи-
лишниот одбор на училиштето во кое конкурираат, 
најдоцна до 31 авгусл 1964 година. (1081) 

На основа чл. 245 од Законот за јавните служ-
беници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/62) и 
Правилникот за пополнување на упразнетите ме-
ста на наставно-воспитен персонал во училиштата 
и другите просветни установи („Сл. весник на 
НРМ" бр. 16/58), Конкурсната комисија при Со-
ветот за просвета, култура и физичка култура на 
Собранието на општината Берово, а на предлог 
од училишните одбори, распишува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите места во училиш-
тата од територијата на општината, за учебната 
1964/1965 година и тоа: 

I. Училишта од II степен 

1. Гимназија „Ацо Русковски" — Берово 

— еден професор по македонски јазик 
— еден професор по француски јазик 
— еден професор по латински јазик 
— еден професор по англиски јазик 
— еден професор по германски јазик 
— еден професор по руски јазик 
— еден професор по историја 
— еден професор по географија 
— еден професор по биологија 
— еден професор по физика 
— еден професор за филозофска група пред-

мети 
— еден професор за математика 
— еден професор за економската група пред-

мети. 
УСЛОВИ: За звањето професор завршен соод-

ветен факултет. 
II. Училишта од I степен 

1. Основно училиште „Ацо Русковски" — е. Двориште 
— еден наставник по македонски јазик 
— еден наставник по историја и географија 
— еден наставник по биологија 
— еден наставник по математика и физика 
— еден наставник по француски јазик 

2. Основно училиште „Кирил и Методи" — с. 
Владимирово 

— еден наставник по математика и физика 
3. Основно училиште „Климент Охридски" — с. 

Будинарци 

— еден наставник по македонски јазик 
УСЛОВИ: За звањата наставник завршена пе-

дагошка академија со соодветна група предмети, 
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или учител со долгогодишна практика во преда-
вање на одделни предмети во вишите одделенија. 

Обезбеден стан и огрев, согласно позитивните 
прописи. 

За е. Двориште покрај обезбеден стан и огрев 
има и посебен додаток до 5.000 динари. 

ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ: 

Кандидатите што ќе конкурираат треба да 
поднесат таксирани молби до училишните одбори 
на соодветните училишта. 

Кон молбата треба да се приложи: 
а) Кандидати што се во работен однос: 
—• препис од дипломите за образование и стру-

чен испит, 
— последните оценети решенија за звањето и 

положај ната плата, 
— оценувачки листови за последните две го-

дини, 
— потврда-одобрение од органот за назначу-

вање дека го ослободува. 
б) Кандидатите што прв пат стапуваат на 

служба, сите документи по чл. 31 од Законот за 
јавните службеници. 

Молбите со ^комплетирани документи не се 
земаат во предвид. 

Конкурсот ќе трае заклучно до 31 август 1964 
година. 

Пријавите поднесени по оваа дата не се земаат 
во разгледување. (1080) 
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166. Решение за давање согласност на Одлу-
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