
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 22 јануари 1964 
С к о п ј е 

Број 1 Год. XX 

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

1. 
На основа член 39 став 3, чл. 27 став 1 и 2 од 

Законот за државната управа („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 13/56), во врска со член 1 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија, Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕ-
КРЕТАР И ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО РЕПУ-
БЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

I. Се разрешуваат поради заминување на нова 
должност: 

1) КОЧО БИТОЉАНУ, од должноста потсе-
кретар во Републичкиот секретаријат за внатреш-
ни работи. 

2) ПАВЛЕ ИГНОВСКИ, од должноста помош-
ник на Републичкиот секретар за внатрешни ра-
боти. 

II. Се назначуваат: 
1) за потсекретар во Републичкиот секретари-

јат за внатрешни работи ПАВЛЕ ИГНОВСКИ, по-
мошник на републичкиот секретар за внатрешни 
работи 

2) за помошник на републичкиот секретар за 
внатрешни работи ДИМИТАР КОЛЕМИШЕВСКИ, 
началник на Секретаријатот за внатренши работи 
на Градското собрание — Скопје. 

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

Бр. 09-4335/1 
25 декември 1963 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, е. р. 

2. 
На основа член 39 од Законот за државната 

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

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

ТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 
ЗА ТЕХНИЧКА ПОМОШ 

1. За помошник на директорот на Републич-
киот завод за техничка помош се назначува БОЧЕ 
ЛАМБЕВСКИ, досегашен началник на Одделе-
нието за техничка помош на Извршниот совет. 

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

Бр. 09-4337/1 
25 декември 1963 година 

Скопје 
Претседател 

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

3. 
На основа член 63 од Законот за осигури-' 

телните заводи и заедниците на осигурувањето 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/61), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСИГУ-

РУВАЊЕТО НА СРМ 

I. Се разрешуваат досегашните членови на Со-
бранието на Заедницата на осигурувањето на СРМ. 

II. За членови на Собранието на Заедницата 
на осигурувањето на СРМ се именуваат: 

— СЛАВОЉУБ ВРАНИЌ, советник во Стопан-
ската комора на СРМ; 

— КАТА ЛАХТОВА, член на Главниот одбор 
на ССРНМ; 

— ПЕТАР ЛИПКОВСКИ, судија на Вишиот 
стопански суд во Скопје; 

— МИЛАН ПЕТРОВСКИ, пратеник на Репу-
бличкиот собор на Собранието на СРМ; 

— МИРКО РИСТОВСКИ, пратеник на Сто-
панскиот собор на Собранието на СРМ; 

— РОЗА РУСО, помошник на Републичкиот 
секретар за финансии; 

— МЛАДЕН САЗДОВСКИ, советник во Сто-
панската комора на СРМ; 

— ЖИВКО ТОДОРОВСКИ, директор на Ме-
та лскиот завод „Тито" — Скопје; 

— инж. СЛАВКО, ЈУКОВИЌ, редовен профе-
сор на Економскиот факултет во Скопје. 

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

Бр. 09-4336/1 
18 декември 1963 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 



Стр. 2 — Бр. 1 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 22 јануари 

0\ касен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-19409/1 од 17 ок-
томври 1963 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Давчев Милија, роден на ден 2 јули 
1939 година во село Орел, Штипска околија, од 
татко Пано и мајка Љуба, така што во иднина ро-
деното име ќе му гласи Моне. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРИ". « (466) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-20953/1 од 16 но-
ември 1963 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Талимџиоски Светозар, роден на 22 
февруари 1935 година во село Големо Коњари, Би-
толска околија, од татко Горѓи и мајка Јасна, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Зоре. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (467) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-20747/1 од 14 но-
ември 1963 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Вит дарова Ста линка, родена на ден 
30 октомври 1947 година во Штип, од татко Никола 
и мајка Марика, така што во иднина роденото име 
ќе и гласи Станка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРИ". (468) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-19384 од 14 ок-
томври 1963 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Христовски Ангеле, роден на ден 
2 октомври 1944 година во Битола, од родители: 
татко Петар и мајка Иванка, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Димитровски Ацо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (469) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-20348/1 од 
29 октомври 1963 година, ја одобри промената на 
роденото име на Џули Зухди, роден на 30 август1 

1946 година во Гостивар, улица „Мајор Чеде Фи-
липоски" бр. 63, од родители: татко Џеладин и 
мајка Фериде, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Фаик. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (470) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-19511/1 од 17 ок-
томври 1963 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Синани Сефула, роден на ден 5 јуни 
1926 година во село Речане, Тетовска околија, од 
татко Зендел и мајка Ќефали је, така што во ид-
нина роденото име ќе му гласи Сефер. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (471) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни, ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-18876/2 од 6 
ември 1963 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Ристовски Константин, роден на 8 ав-
густ 1922 година во село Челопек, Тетовска око-
лија, од татко Рафе и мајка Божана, така што во 
иднина личното име ќе му гласи Јовановски Ко-
стадин. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРИ". (472) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-19964 од 23 ок-
томври 1963 година, ја одобри промената на роде-4 

ното име на Магеруди Султана, родена на 4 март 
1962 година во Битола, од родители: татко Христо 
и мајка Фанија, така што во иднина роденото име 
ќе и гласи Александра. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРИ". (473) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-17762/2-1963 го-
дина, ја одобри промената на фамилијарно^ име 
на Ивановска Марија, родена на ден 16 август 1932 
година во село Радово, а сега во село Журче, Би-
толска околија, од татко Јордан и мајка Донка, 
така што во иднина фамилијарното име ќе и гла-
си Божиновска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (474) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-19074 од 10 ок-
томври 1963 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Ѓорѓеска Дивурика, родена на ден 
25 септември 1946 година во Тетово, од татко Ди-
митрија и мајка Цветанка, така што во иднина 
роденото име ќе и гласи Диурика. 

Оваа промена важи-од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРИ".. ^ (475) 

. Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРИ, со решението бр. 20-12364/1 од 28 јуни 
1963 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Идризи Шукри, роден на 5 декември 
1921 година во Гостивар, Тетовска околија, од 
татко Идриз и мајка Феризат, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Ахмети. 

Промената на фамилијарно^ име се протег-
нува и на малолетните му деца Ќорбајрами Теута, 
ќерка, родена на 30 септември 1953 година и син 
Ахмет Корбајрами, роден на 15 април 1946 година,' 
така што во иднина фамилијарно™ име ќе им 
гласи Ахмети. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРИ". (477) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРИ, со решението бр. 20-8725/2 од 16 но-
ември 1963 година, ја одобри промената на фами-
лиа арното име на Јовчезски Јанаки ја, роден на 
30 јануари 1942 година во село Горна Гоновица, од 
татко Јовче и мајка Благуња. Промената е одо-
брена и на Јовческа Борка, родена на ден 26 сеп-. 
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тември 1941 година во село Мидинци, Охридска 
околија, од татко Божин и мајка Ружа, така што 
во иднина фамилијарните* име ќе им гласи Крс-
тески — Крстеска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРИ". (478) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-19800/1 од 16 но-
ември 1963 година, ја одобри промената на фами-
ли парното име на Велевски Александар, роден на 
13 јули 1927 година во село Света, Битолска око-
лија, од татко Димко и мајка Марија, така што 
во' иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Бак-
ревски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник СРМ". (480) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-19277/1 од 12 ок-
томври 1963 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Вржовска Јелена, родена на 31 октом-
ври 1959 година во село Брајчино, Охридска око-
лија, од татко Јосиф и мајка Фанија, така што во 
иднина роденото име ќе и гласи Јагода. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (481) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-19963 од 16 фе-
вруари 1963 година, ја одобри промената на фа-
милиа арното име на Талевски Димитрија, роден на 
23 мај 1944 година во село Мренога, Битолска; око-
лија, од татко Иван и мајка Велика, така што во 
иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Јанку-
ловом. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (482) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-16287/2 од 4 ок-
томври 1963 година, ја одобри промената на фами-
лијарно^ име на Дејкоски Боривоја, роден на ден 
8 август 1916 година во село Вевчани, Охридска 
околија, од татко Мате и мајка Крстана, така што. 
во иднина фамилијарното име ќе му гласи Нау-
моски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (483) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-12378/2 од 17 ав-
густ 1963 година, ја одобри промената на личното 
име на Арифи Омер, роден на ден 20 ноември 1930 
година во село Долно Палчиште, Тетовска око-
лија, од татко Шериф и мајка Шасине, така што 
во иднина личното име ќе му гласи Азизи Имер. 

Промената на фамилијарно^- име на Арифи 
Омер се протегнува и на неговото малолетно дете 
Адем, роден на 17 јануари 1961 година во Тетово. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". . (484) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-15881/1 од 28 ав-
густ 1963 година, ја одобри промената на фамили-

јарното име на Мартиноски Радоје, роден на 11 јули 
1944 година во село Збажди, Охридска околија, од 
татко Целе и мајка Мара, така што во иднина фа-
милиа арното име ќе му гласи Стојаноски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (485) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-23000/1 од 13 де-
кември 1963 година, ја одобри промената на фа-
ми лиј арното име на Несторовски Александар, ро-
ден на ден 8 октомври 1935 година во село Мрзен-
Ораовец, Титоввелешка околија, од татко! Тасо и 
мајка Менка, така што во иднина фамилијарното 
име ќе му гласи ^Канчевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (1) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-18508/1 од 4 
октомври 1963 година, ја одобри промената на фа-
ми лиј арното име на Стоилев Павле, роден на ден 
5 август 1932 година во Св. Николе, Штипска око-
лија, од татко Спасо и мајка Пандора, така што 
во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Петров. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (461) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-18508/1 од 4 
октомври 1963 година, ја одобри промената на 
фамилијарното име на Стоилева Марија, родена 
на ден 21 јануари 1941 година во Штип, од татко-
Панчо и мајка Викторија, така што во иднина 
фамилијарно™ име ќе и гласи Петрова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
(во „Службен весник на СРМ". (462) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-20745 од 14 
ноември 1963 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Марковска Риза, родена на ден 19 
февруари 1952 година во село Рилево, Битолска 
околија, од родители: татко Петре и мајка Анге-
лина, така што во иднина роденото име. и гласи 
Христина. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето' 
во „Службен весник на СРМ". (463) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-19272/1 од 10 
октомври 1963 година, ч ја одобри промената на 
личното име на Ивановска' Горица, родена на 19 
ноември 1944 година во Прилеп, од татко Борис 
и мајка Зора, така што во иднина личното име ќе 
и гласи Киселоска Гордана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (464) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20-22851/1 од 10 декем-
ври 1963 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Симоновски Стеван, роден на 
18 септември 1938 година во село Елевци, Охрид-
ска околија, од татко Дамјан и мајка Перса, така 
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што во иднина фамилијарното име Ше му гласи 
Аџиевски. 

Оваа промена важи од денот на објавува-
њето (во „Службен весник на СРМ". (2) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-22958/1 од 
13 декември 1963 година, ја одобри промената на 
фамилијарните име на Димитриев Лазар, роден 
на ден 12 март 1939 година во Штип, Штипска 
околија, од татко Петар и мајка Невена, така 
што во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Казанџиски. 

Оваа промена важи од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (5) 

ИСПРАВКА 
Во' огласот за промена на фамилијарно™ име 

под огласен број 445, објавен во „Службен весник 
на СРМ" бр. 45/63, на страна 852, четврти ред 
одозгора место името „Нивзија" треба да стои 
„Хивзија". 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Танески Трајче, од Прилеп, ул. „Јоска Јорда-
н с к и " бр. 46, поднесе до овој суд тужба за развод 
на бракот, против Гертруда Блумер — Танеска), 
од Прилеп, сега во неизвесност. Бидејќи тужената 
е во неизвесност и со непозната адреса, се пока-
нува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
одглас во „Службен весник на СРМ", да се јави 
или да одреди свој застапник. Во противен случај 
ќе и биде одреден застапник по службена долж-
ност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 91/63. 
(465) 

Германија Атанасова Капеданова, по татко 
Спирова од Битола, ул. „Блаже Рогозинарот" бр. 4, 
поднесе до овој суд тужба за развод на бракот 
против Танас Јошев Капедановски, сега во Рома-
нија со непозната адреса. Бидејќи тужениот Танас 
е во неизвесност и со непозната адреса се пока-
нува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави или 
да одреди свој застапник. Во противен случај ќе 
му биде одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 283/63. 
(476) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При овој суд е покрената постапка за пони-

штување на следните обвезници и тоа по броевите: 
031961, 031963, 031964 на сума од по 50 динари, 
007784 на сума од по 250 динари, 031840, 031841, 
031842, 031843 на сума од по 500 динари, 080383, 
080384, 080385, 080386, 080387, 080388, 080389, 080390 
на сума од по 2.500 динари, сите издадени од, Ко-
муналната банка — Филијала — Прилеп, бр. 
806-13-70 на име од покојниот Веле Илиоски Огне-
носки, од село Боротино, Општинско собрание 
Прилеп. 

Се поканува секој еден што ги притежава гор-
ните чекови по било кој основ да јави на овој суд 
и стави приговор против поништувањето им во 
рок од 30 дена по објавувањето во „Службен вес-
ник на СРМ". 

По истекот на горниот рок обвезниците ќе се 
сметаат за поништени. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Прилеп, Р. бр. 561/63. 
(479) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 401, страна 279 е запишано следното: 
Согласно со решението на Советот за стопанство 
и комунални работи на Општинското собрание на 
општината Богданци број 5665 од 30. XI. 1963 го-
дина Деловното здружение за заедничко производ-
ство, преработка и продажба на земјоделски про-
изводи „Богданска Котлина", село Богданци, е 
ставено во редовна ликвидација. 

За членови на ликвидационата комисија, со 
решението на Општинското собрание на општи-
ната Богданци број 5665/1 од 30. X. 1963 година, се 
назначени следните лица: Гуров Алекса, шеф на 
сметководството при 33 „Изворски" од село Бог-
данци, Зајаков Горѓи, шеф на анализи и план при 
33 „Иднина" од село Стојаково', Миленовиќ Перо, 
службеник при Деловното здружение од Богдднци, 
Каракиров Димитар, шеф на сметководството при 
Лозарското претпријатие „Афуз Али" од Нов Дој-
ран, и Шапкаров Миле, службеник при Комунал-
ната банка — Богданци. 

За ликвидатор на здружението е назначен со 
решението на Собранието на -општината Богданци 
број 6259/1 од 20. XI. 1963 година Петар Божидар 
Миленковић Тој здружението ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето, сметано од 22. XI. 1963 година. 

На досегашниот потписник Ташев Филип, му 
престанува правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 697/63. (1494) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 399, страна 267, книга П, е запишано 
следното: Со решението на Народниот одбор на 
општината Титов Велес број 5971 од 7. IX. 1963 го-
дина Бифето од затворен тип во Титов Велес на 
Домот на ЈНА во Титов Велес е ставено во ре-
довна ликвидација. 

За ликвидатор на бифето е назначен Стојан 
Димовски, референт во Одделението за финансии 
при Општинското собрание на општината Титов 
Велес. Тој бифето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овастувањето, сме-
тано од 1. XI. 1963 година. -

На досегашниот потписник Акузов Јовче, ра-
ководител, му престанува правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 654/63. (1522) 

Со решението на овој суд Л. бр. 1/61 од 12. Ш. . 
1963 година заклучена е постапката за присилна 
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ликвидација на бивтата Земјоделска задруга 
„Единство" од село Жабени, Битолско. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1566) 

Со решението на овој суд Ј1. бр. 12/55 од 24. X. 
1963 година е заклучена постапката за присилна 
ликвидација на Претпријатието за откуп и про-
дажба на селскостопански производи „Делишес" 
од Охрид и понатака претпријатието престана да 
постои. 

Од Окружниот стопански суд во> Битола. (1567) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 1069, е запишано под фирма: 
Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско По-
ле" од село Петровец — Машинско-услужн,о-ре-
мснтен погон во село Маџари (со самостојна прет-
сметка и жиро сметка). Предмет на работењето на 
погонот е: ремонт и поправка на трактори, зем-
јоделски машини и други машини, како и сите 
видови моторни возила, вклучувајќи ги и електро-
моторите и ауто-инсталациите. 

Погонот е основан од^ Работничкиот совет на 
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско По-
ле" од село Петровец, а согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Петровец број 
05-4548/1 од 25.1. 1963 година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздслжуваат Јаков Симонов Гулија, раководител, 
Димитар Методија Димитров, шеф на сметковод-
ството, и Јовче Симонов Димитровски, претседа-
тел на работничкиот совет, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје^ Фи 
бр. 98/63. (302) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 279, страна 724, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие „Трготекстил" од Скопје— 
Продавница во Скопје, улица „Ѓуро Салај" бр. 3. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на кожна галантерија, трикотажа и женска 
галантерија. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Трготекстил" од 
Скопје, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Идадија — Скопје број 1522/1 
ед 29. I. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Методија Гре-
ков. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје^ Фи 
бр. 112/63. (303) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 641, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијал на големо и 
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мало „Центроколонијал" од Скопје'—. Продавница 
самопослужување број 48 во Скопје (до Фабри-
ката „Југ" б. б.) Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на мало на сите видови 
колонијално-прехранбени стоки, како и) стоки по-
требни за домаќинството. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за колонијал на 
големо и мало „Центроколонијал" од Скопје, а со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кисела В^ода — Скопје број 04-2519 од 
4. Ш. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Љубомир Бо-
жиновски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје^, Фи 
бр. 165/63. ' (304) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 232, страна 633, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие со индустриски стоки и ко-
лонијал на големо „Вардар" од Титов Велес — 
Продавница во Титов Велес. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на животни 
намирници, предмети за домашни потреби, про-
изводи за домаќинството од порцелан, стакло и 
емајлирани производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие со индустриски 
стоки и колонијал на големо „Вардар" од Титов 
Велес, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Титов Велес број 11215 од 23. XI. 
1962 година. 

Раководител на продавницата е Карпузов 
Трајко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје;, Фи 
бр. 181/63. (327) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 33, страна 83, е запишана под фирма: Тр-
говско претпријатие на мало со огревни и гра-
дежни материјали „Даб" од Титов Велес — Про-
давница за продажба на вар, улица „Јане Сан-
дански" број 9, Титов Велес. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на вар и це-
мент. 

Продавницата е основана од Работничкиот1 со-
вет на Трговското претпријатие на мало со огрев-
ни и градежни материјали „Даб", Титов Велес, а 
согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Титов Велес бр. 03-2313/1 од 29. VI. 1959 
година. 

Раководител на продавницата е Недев Ордан. , 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје*, Фи . 
бр. 763/59. (345) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 33, страна 83, е запишана под фирма: Тр-
говско претпријатие за промет на големо и мало' 
со огревен и градежен материјал, железарија и 
отпадоци „Даб" од Титов Велес — Продавница во 
Титов Велес. Предмет на работењето на продав-
ницата е: промет на мало со градежни материјали, 
огревно дрво и јаглен. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет, на го-
лемо и мало со огревен и градежен материјал, же-
лезарија и отпадоци „Даб" од Титов Велес, а со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Титов Велес бр. 11098/1 од 28. ХП. 1962 
година. 

Раководител на продавницата е Ристо Толев. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје^ Фи 
бр. 26/63. . (346) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 221, е запишана под фирма: 
Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" од 
Скопје — Продавница за намештај во Скопје^ 
улица „Маршал Тито" бр. 56. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на мебел на 
мало — производство на претпријатието, како и 
продажба на производи од други дрвно-индустри-
ски претпријатија за дополнување на асортима-
нот. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието за дрвна индустрија „Трес-
ка" — Скопје, а согласно со решението на Народ-
ниот одбор на општината Кале — Скопје број 9487 
од 22. П. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Стојчевски 
Спасе. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје1,, Фи 
бр. 205/63. (370) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 776, страна 531, книга III е запишана под 
фирма: Претпријатие за застапување на странски 
фирми, посредување и комисион „Југокомерција" 
— Нови Сад — Деловна единица — Скопје, улица 
„27 март" бр1. 10. Предмет на работењето на делов-
ната единица е: а) доведување во врска комитен-
т и ^ или комитентот со трети лица заради склу-
чување на договори за одредена работа во сто-
ковниот промет (мешетарење); б) давање обаве-
стувања за положбата на пазарот; в) посредување 
во прометот со недвижни и движни предмети и 
работите што се однесуваат на шпедицијата. 

Деловната единица е основана од Работнич-
киот совет на Претпријатието за застапување на 
странски фирми, посредување и комисион „Југо-
комерција", Нови Сад, а согласно со решението на 

Народниот одбор на општината Саат Кула — Скоп-
је број. 03/1-3724 од 11. Ш. 1963 година. 

Деловната единица ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува Бојиќ Угљеша, раководител, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје1!, Фи 
бр. 196/63. (371) 

Окружниот стопански суд; во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 777, страна 537, снига Ш, е запишано под 
фирма: Претпријатие за увоз и извоз на руда и 
метал „Југометал" — Белград — Претставништво 
во Скопје, улица „Орце Николов" бр. 71. Предмет 
на работењето на претставништвото е: извоз и 
увоз на руда, метал и легури и неметали. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Претпријатието за увоз и извоз на руда 
и метал „Југометал", Белград, а согласно со реше-
нието на" Народниот одбор на општината Ид ади ја 
— Скопје број 11174 од 10. IX. 1957 година. 

• Раководител на претставништвото е Стојан 
Мачков. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува матичното претпријатие1, во гра-
ниците на овластувањето'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 201/63 . (372) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 778, страна 543, книга Ш е запишано 
под фирма: Трговско претпријатие „Металотехна" 
од Белград — Претставништво во Скопје, улица 
„.Маршал Тито" бр. 5. Предмет на работењето на 
претставништвото1 е: склучување на купопродажни 
договори во име и за сметка на претпријатието, а 
во рамките на одобрената дејност. 

Претставништвото е основано од Трговското 
претпријатие „Металотехна", Белград, а согласно 
со решението на Народниот одбор на општината 
Ида ди ја — Скопје, 04/2 број 3640/1 од-27. П. 1963 
година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува Стеван Христовски, раководител, 
во границите на овластувањето. 

Претставништвото во Скопје на Претпријати-
ето „Пруга" — Белград се брише од регистарот 
на претпријатијата и дуќаните од рег бр. 622, 
страна 587, книга П. 

Од Окружниот стопански суд, во Скопје, Фи 
бр. 186/63 (373) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 54, 
страна 211 е запишано следното: Трајковски Цан-
ко, досегашен управник на Земјоделската задруга 
„Слога" од село Никуљане, Кумановска околија, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За управник на задругата е назначен Димко-
виќ Крсто. Тој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува со стариот регистриран 
потписник Љубомир Максимовиќ, книговодител, 
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сметано од 9. Ш. 1963 година, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 171/63. (297) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 53, 
страна 207 е запишано следното: Тониќ' Глигорије, 
досегашен потписник на Земјоделската задруга 
„Нова Македонија" од село Агино Село;, Кума-
новска околија, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Телевски Спасев Александар, шеф 
на сметководството, и Митевски Ѓорев Бранко, 
книговодител. Тие задругата ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат со старите регистри-
рани потписници: Тасевски Александар, член на 
управниот одбор, и Пешевски Трипко, управник, 
сметано од 11. Ш. 1963 година, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 172/63. (299) 

Окружниот . стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. НО, страна 311 е запишано следното: 
Петровиќ Бранислав, досегашен директор на Ру-
дарско™ претпријатие за експлоатација на це-
м е н т а суровина „Опалска бреча" од село Беља-
ковце, Кумановска околија, е разрешен од долж-
ност им у престанува правото за потпишување. 

За в.д. директор на претпријатието е назначен 
со решението на Народниот одбор на општината 
Орашец број 01-28/3 од 12. П. 1963 година Петров-
ски Благоја. Тој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува со стариот регистриран 
потписник Ангел Соларски, шеф на сметковод-
ството, сметано од 1. Ш. 1963 година, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 154/63. (ЗОО) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 250, страна 897 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Крива Паланка бр. 02-6592/1 од 30. I. 1963 
година дејноста на Трговското претпријатие на 
мало и големо „Тигар" од Крива Паланка во ид-
нина се проширува и со: 

— обувки, 
— кожа, седларска и ременска стока и прибор, 
— произврди од гума, каучук и пластични 

маси; 
— моторни возила, резервни делови и прибор. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 164/63. (301) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот! на задругите под рег. бр. 712, 
страна 41, книга Ш е запишано следното: Занает-
чиската инсталатерска задруга за водовод и цен-
трално греење „Југотерма" — Скопје, согласно со 

решението на Народниот одбор на општината Саат 
Кула — Скопје број 03/1-7005/62 од 11. Ш. 1963 
година го преместува седиштето во Скопје од ули-
ца „Првомајска" бр. 40' на улица . „178" бр. 6. 

Од - Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 175/63. (305) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 16, страна 61 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Трговското 
претпријатие за промет со житарици и фураж на 
мало „Банат" — Скопје и тоа: Санде Иванов Хри-
стовски, директор, Душан Алексов Скалов, комер-
цијалне^ и Илија Алексов Трајковски, претпри-
јатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
и новоназначениот потписник Васовски Петко, шеф 
на сметководството, сметано од 9. Ш. 1963 година, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 170/63. (306) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 738, страна 233, книга Ш е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Јорганџиското* и тапетарското 
претпријатие „Вардар", Скопје, бидејќи со реше-
нието на Народниот одбор на општината Саат Кула 
— Скопје број 03/1-16901 од 10. ХП. 1962 година и 
решението на Народниот одбор на општината Кале 
— Скопје број 281 од 29. I. 1963 година е припоено 
кон Претпријатието за изработка на јоргани, 
душеци, шамии и домашни ракотворби „Слога" од 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 166/63. (307) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 293, страна 757 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кале — Скопје број 281 од 29. I. 1963 
година и решението на Народниот одбор на општи-
ната Саат Кула — Скопје број 03/1-16901 од 10. ХП. 
1962 година кон Претпријатието за изработка на 
јоргани, душеци, шамии и домашни ракотворби 
„Слога" од! Скопје се припојува Јорганџиското 
и тапетарско претпријатие „Вардар" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 105/63. (308) 

Окружниот стопански суд во Скопје .објавува 
дека во1 регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 519, страна 1499 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Продавницата за намештај во Скопје, ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 20, на „Македонија дрво" 
— деловно здружение за увоз, извоз и внатрешен 
промет, Скопје, согласно со записникот од 25. X. 
1962 година на управниот, одбор на здружението. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 160/63. (310) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 457, страна 1208 е запитано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината К а л е — Скопје број 260 од 25. ХП. 1962 
година фирмата на Казанџиската калајџиска за-
друга „Илинден" од Скопје во иднина се менува 
и ќе гласи: Занатско метално претпријатие „Илин-
ден" — Скопје. 

Досегашниот потписник на претпријатието 
Бранко Наумовски е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За нов потписник на претпријатието е назна-
чен Јордан Сековски, шеф на сметководството. Тој 
претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува со старите регистрирани потписници 
Димитрије Туниќ, директор, и Раде Костовски, ра-
ботник, сметано од 5. Ш. 1963 година, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 162/63. (312) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 125, страна 324 е запишано следното: 
Сречко Серафимовски, досегашен директор на 
Претпријатието за монтажа и ремонти југомонтажа 
„Благој Давков" —• Скопје, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За в. д, директор на претпријатието е назначен 
со решението' на Народниот одбор на општината 
Идадија — Скопје број 5069 од 31. Ш. 1961 година 
Боро Намичев. Тој препријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, сметано од 5. П. 1963 
година, во границите на овластувањето. . 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Ид адија — Скопје брс1ј 2894 од 19. П. 1962 
година Боро Намичев е назначен за директор на 
претпријатието и како таков ќе го потпишува 
во иднина. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Ида ди ја — Скопје број 10336 од 3. ХП. 1962 
година е разрешен од должност директорот Боро 
Намичев и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За в.д. директор на претпријатиево е назначен 
со решението на Народниот одбор на општината 
Ида ди ја — Скопје број 20336 од 3. ХП. 1962 година 
Душко Лекарски. Тој претпријатието ќе го« пот-
пишува, задолжува и раздолжува со новоназначе-
ните потписници и тоа: Камберов Љубомир, ди-
ректор на стопанско-сметкозодниот сектор, Ман-
џуров инж. Стил јан, технички директор, и Иванова 
Елена, шеф на сметководството, сметано од 5. П. 
1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 96/63. (313) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 337, страна 889 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието за туристички и сообра-
ќајни услуги „Путник Македонија" — Скопје, би-
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дејќи со решението на Народниот одбор на општи-
ната Идадија — Скопје број 21733 од 11 и 16. П. 
1963 година се спојува со претпријатијата „Турист 
— Експрес" и „Путник" од Белград „Путник" Нови 
Сад и „Турист-Комерц" — Сарајево во новофор-
мираното претпријатие „Путник" — југословенско 
туристичко и аутобуско претпријатие — Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 182/63. (318) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува1 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 353, страна 935 е запишано следното: 
Герасимовски Гроздан, досегашен раководител на 
Продавницата број 2 во Скопје на Југословенскиот 
комбинат „Борово" од Борово, е разрешен од долж-
ност. 

За раководител на продавницата е назначен 
Србиновски Коста. Тој продавницата ќе ја прет-
ставува, задолжува и раздолжува, сметано од 
16. Ш. 1963 година, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 180/63. (319) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. -190, 
страна 213, книга П е запишано следното: Досе-
гашниот управен одбор на Станбено-штедната за-
друга „Кочо Рацин" од Скопје е разрешен од 
должност. За членови на новиот управен одбор 
на задругата се избрани следните лица: 1. Стоја-
новски Трајан, претседател, Николовски Томе, 
член на управниот одбор, Нешоски Перо, потпрет-
седател, Георгивски Владо, член на, управниот од-
бор, и Стојановски ВЅелимир, благајни^:. 

Досегашните потписници на задругата: Ану-
шев Тодор, управник на задругата, и Митревски 
Мирко, заменик управник и член на управниот 
одбор, се сменети од должност и им престанува 
правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначе-
ни следните лица: Стојановски Тодоров Трајан, 
претседател на задругата, и Нешезски; Петар, пот-
претседател на задругата. 

Од Окружниот стопански суд ВО' Скопје, Фи 
бр. 173/63. (320) 

* Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 81, 
страна 365, книга I е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на „Македонија — транспорт" 
— деловно здружение на претпријатијата за јавен 
патен сообраќај и ремонт. — Скопје Трпе Томов 
Трпковски му престанува правото за потпишу-
вање. 

За нови потписници на здружението се назна-
чени следните лица: Атанасовски Владимир, пом. 
директор, и Алексов Ефрем, шеф на сметковод-
ството. Тие здружението ќе го потпишуваат, за-
должуваат и раздслжуваат со стариот регистриран 
потписник Коста Томов Нечев, секретар, сметано од 
12. Ш. 1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 174/63. (321) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 221, страна 595 е запишано следното: 
Проектантското биро во Скопје на Градежното 
претпријатие „Бетон" од Скопје, бидејќи ги испол-
нува условите предвидени со Правилникот за 
условите за регистрација на организациите што се 
занимаваат со изработка на инвестициона тех-
ничка документација по чл. 2 т. 2 и 3 и чл. 4 и 6 
(Службен лист на ФНРЈ" бр. 33/62) во иднина ќе 
продолжи со својата работа со следната дејност: 
изработка на инвестициона техничка документа-
ција за објекти од индустриската градба — висо-
коградба и нискоградба, како и водење стручен 
надзор над изведувањето на работите од горниот 
вид. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 82/63. (322) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр̂  378, страна 1011 е запишано следното: 
„Македонија — промет" — претпријатие за проек-
тирање — Скопје, бидејќи ги исполнува условите 
предвидени со Правилникот за условите за реги-
страција на организациите што се занимаваат со 
изработка на инвестициона техничка документа-
ција по чл. 2 т. 2 и 3 и чл. 4 и 6 („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 33/62 во иднина ќе продолжи со 
својата работа со> следната дејност: изработување 
на инвестициона техничка документација за објек-
ти од: високоградба и општествен стандард, ниско-
градба, хидротехнички објекти, технолошко-еко-
номски елаборати за индустриски објекти, про-
ектирање на внатрешна и надворешна водоводна 
и канализациона мрежа и електрични инсталации 
и водење на постојан стручен технички надзор над 
градба на вакви објекти. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 78/63. (323) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 378, страна 1011 е запишано следното: 
Проектантско™ биро во Скопје на Градежното 
претпријатие „Гранит", Скопје, бидејќи ги испол-
нува условите предвидени со Правилникот за 
условите за регистрација на организациите што се 
занимаваат со изработка на инвестициона технич-
ка документација по чл. 2 т. 2 и 3 и чл. 4 и 6 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 33/62) во иднина ќе 
продолжи со својата работа со следната дејност: 
изработка на техничка документација за објекти 
од високоградба и нискоградба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 76/58. (325) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
псд рег. бр. 378, страна 1011 е запишано следното: 
Проектантско™ претпријатие „План" од, Скопје, 
бидејќи ги исполнува условите предвидени со Пра-
вилникот за условите за регистрација на органи-
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зациите што се занимаваат со изработка на инве-
стициона техничка документација по чл. 2, 3 и 4 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 33/62) во иднина 
ќе продолжи со својата работа со следната дејност: 

1) Изработка на инвестициони програми и 
инвестициона техничка документација за објекти 
од високоградба и нискоградба од областа, на: 
индустријата и рударството, селското стопанство 
и шумарството, енергетиката, хидроградбата, водо-
стопанството, сообраќајот и врски, општествениот 
стандард, занаетчиството, комуналната дејност, 
угостителството и туризмот, мелиорациите регу-
л а ц и ј е и др. 

2) Изработка на стручни и економски елабо-
рати од областа ва стопанството и др. 

3) Изработка на планови од областа на урба-
низмот и туризмот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 87/63. (324) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 378, страна 1011 е запишано следното: 
Проектантско™ биро во Скопје на Градежното 
претпријатие „Маврово", Скопје, бидејќи ги испол-
нува условите предвидени со Правилникот за ус-
ловите за регистрација на органите предвидени 
со Правилникот за условите за регистрација на 
организациите што се занимаваат со изработка на 
инвестициона техничка документација до член 2 
точка 2 и 3 и чл. 6 („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
33/62) во иднина ќе продолжи со следната дејност: 
изработка на инвестициона техничка документа-
ција од областа на нискоградба и високоградба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 83/63. (326) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 89, страна 227 е запишано следното: 
Претпријатието „Проектантско биро" — Титов Ве-
лес, бидејќи ги исполнува условите предвидени ср 
Правилникот за условите за регистрација на орга-
низациите што се занимаваат со изработка на ин-
вестициона техничка документација по чл. 2 точ-
ка 2 и 3 и чл. 4 и 6 („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
33/62) во иднина ќе продолжи со својата работа 
со следната дејност: изработка на инвестициона 
техничка документација од индустриска градба — 
градежен д$л со потребни инсталации за водовод и 
електрична инсталација, како и внатрешни па-
тишта; изработка на техничка документација за 
станбена изградба и општествени објекти; вршење 
на градежен надзор на објектите од .регистрација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 88/63. (328) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 741, страна 269, книга III е запишано 
следното: Димчовски Мирко, досегашен раководи-
тел на Претставништвото во Скопје плоштад 
„Маршал Тито" бр. 2/Ш, на „Интерекспорт" прет-
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пријатне за меѓународна трговија — Белград е 
разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За раководител на претставништвото е назна-
чен Кочевски Ане. Тој претставништвото ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 
19. III. 1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 185/63. (342) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 169, страна 441 е запишано следното: 
Проектантско™ биро во Скопје на Градежното 
претпријатие „Пелагонија", Скопје, бидејќи ги ис-
полнува условите1 предвидени со Правилникот за 
условите за регистрација на организациите што 
се занимаваат со изработка на инвестициона тех-
ничка документација по чл. 2, 3 и 4 („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 33/62) во иднина ќе продолжи 
со својата работа со следната дејност: 

1. сите видови објекти од 'високоградба; 
2. надворешни и внатрешни инсталации^, за 

водовод и канализација, надворешни и внатрешни 
инсталации за јака и слаба струја, трафостаници 
до 35 кв., инсталации за греење, проветрување и 
кл иматизаци ј а; 

3. конструкции за објекти од високоградба, 
мостови, тунели и брани; 

4. сите видови објекти од нискоградба; 
5. сите видови објекти од хидроградба; 
6. вршење надзор на сите објекти и инстала-

ции наведени од т1очка 1 до точка 5; и 
7. изработка на планови од областа на урба-

низмот и туризмот. 
Од Окружниот стопански суд во' Скопје, Фи 

бр. 74/63. . (344) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 1, страна 1 е запишано следното: Се 
брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните 
Електроинсталатерското претпријатие „Динамо-", 
Титов Велес, бидејќи со решението на Народниот 
одбор на општината Титов Велес број 13056/1 од 
11.1.1963 година е припоено кон Монтажног ин-
сталатерско претпријатие „Трајко Капчев" од Ти-
тов Велес. 

Од. Окружниот стопански суд во* Скопје, Фи 
бр. 177/63. (348) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 316, страна 953 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Богданци број 197/1 од 23. И. 1963 го-
дина дејноста на Задружното претпријатие за лоз 
и преработки на риби „Дојранско Езеро", Нови 
Дојран, во иднина се проширува и со: конзерви-
рање на овошје и зеленчук и плетење плочи од 
трска. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 193/63. (368) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 630, страна 657 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претставништвото во Скопје на „Автотех-
на" заступништво на инострани фирми од Љуб-
љана, согласно со изводот од записникот на ра-
ботничкиот совет од 10. XI. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во. Скопје, Фи 
бр. 200/63. (375) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 153, страна 415 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кале — Скопје број 255 од 25. XII. 1962 
година кон Трговското претпријатие на големо 
„Југотекстил" —• Скопје се припојува Трговското 
комисионот претпријатие „Напредок" — Скопје. 

Со припојувањето на Трговското комисионе 
претпријатие „Напредок" од Скопје се брише од 
регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. 
бр. 442, страна 1210. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 191/63. (377) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот' на задругите под рег. бр. 21, 
страна 81 е запишано следното: Владо Јовановски, 
досегашен управник на Земјоделската задруга 
„Југ", село ЈанчИште, е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. 

За управник на задругата е назначен Коце 
Апостолоски. Тој задругата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува е старите регистрирани 
потписници Божин Веселиновски, комерцијалне^ 
и Борис Герасимовски, книговодител, сметано од 
22. Ш. 1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 189/63. (383) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатр!јата и дуќаните 
под рег. бр. 290, страна 747 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Саат Кула — Скопје број 03/1-10602 
од 20. VII. 1962 година фирмата на Претпријатието 
за производство, извоз и промет на сите видови 
ќилими и народни ракотворби „Македонски фол-
клор", Скопје, во иднина се менува и ќе гласи: 
Претпријатие за производство на машински и рач-
ни теписи, печатени шамии, за промет на големо 
и мало „Македонски фолклор" од Скопје. 

Со горецитираното решение и дејноста на прет-
пријатието е: производство' на машински и рачни 
теписи, печатени шамии за промет на големо и 
мало. 

Досегашниот директор на претпријатието Аб-
дула Селим е разрешен од должност и му преста*-
нува правото за потпишување. 

За директор на гореспоменатото претпријатие 
е назначен Александар Димовски, со решението 
на Народниот одбор на општината Саат Кула — 
Скопје број 01-7461 од 26. V. 1962 година, и за шеф 
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на комерцијално™ одделение Сачковски Трајан. 
Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат со старите регистрирани пот-
писници Добрила Душан, технички раководител, 
Јосип Јовановиќ, шеф на сметководството, Јами-
јан Бахрам, Павлов Никола и Спасе Марковски, 
сметано од 12. X. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 630/63. (378) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 767, страна 455, книга 111 е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Идадија Скопје број 04-355/1 
од 20.1.1963 година е одобрено конституирањето 
на Претпријатието за меѓународен и внатрешен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпе-
диција и јавни складишта „Југотранс транскоп", 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 104/63. (386) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 57, 
страна 223 е запишано следното: Се брише од 
регистарот на задругите Земјоделската задруга 
„Единство", село Челопек, Кумановска околија, 
бидејќи со решението' на Народниот одбор на оп-
штината Старо Нагоричане број 01-1468/1 од 
27. III. 1963 година е припоена кон новоформира-
ната Земјоделска задруга „Козјак", село Челопек, 
Кумановска околија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 211/63. (397) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под"рег. бр. 186, страна 535 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието за производство и обработ-
ка на "тутун „Козјак" од Старо Нагоричане, Ку-
мановска околија, бидејќи со решението на Народ-
ниот одбор на општината Старо Нагоричане број 
01-1468/1 од 27. Ш. 1963 година е споено во ново-
формираната Земјоделска задруга „Козјак" од 
село Челопек, Кумановска околија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 212/63. (398) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 374, страна 99 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Занаетчиското услуж-
но претпријатие „Услуга" — Кавадарци и тоа: 
Диме Јованов, Мукаетов Ило и Илиев Драги се 
разрешени од должност и им престанува правото 
за потпишување 

За нови потписници на претпријатието се на-
значени следните лица: Диме К. Бешковски, стак-
лорезач, и Цветко К. Чавчевски, молер. Тие прет-
пријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат со стариот регистриран потписник Кр-
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сте Ташев, в. д. директор, сметано од 2. IV. 1963 
година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд до Скопје, Фи 
бр. 219/63. (400) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 71, 
страна 249 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Ма-
кедонка" од село Марена, Кавадарци, бидејќи со 
решението на Народниот одбор на општината Ка-
вадарци број 03-3815 од 25. V. 1962 година е при-
поена кон Земјоделската задруга „Кавадарци 
грозд" од Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 208/63. (401) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 97, 
страна 357 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Ко-
ле Васи лев" од село Сопот, бидејќи со решението 
на Народниот одбор на општината Кавадарци број 
01-2013 од 6. Ш. 1963 година е припоена кон Земјо-
делската задруга „.Кавадарци грозд" од Кавадар-
ци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 209/63. (402) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 355, страна 941 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Молеро-фарбарското претпријатие „Зограф" 
од Скопје, бидејќи со решението на Народниот од-
бор на општината Идадија — Скопје број 1087 од 
11 и 16. П. 1963 година се спојува во новоформи-
раното Молеро-фарбарско претпријатие „Уметност" 
од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 214/63. (404) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 447, страна 1234 е запишано следното: 
Кубинец Јосип, досегашен в. д. директор на Фа-
бриката за тули и ќерамиди „Партизанка" од село 
Драчево, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За директор на фабриката е назначен со ре-
шението на Народниот одбор на општината Дра-
чево број 01-1362 од 27. Ш. 1963 година Атанас То-
доровски. Тој фабриката ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува со стариот регистриран пот-
писник Спасе Пасинечки, шеф на сметководството, 
сметано од 2. IV. 1963 година, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 218/63. (405) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 516, страна 1486 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
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општината Идадија — Скопје број 02/4713/1 од 
14. Ш. 1963 година седиштето на Продавницата број 
29 во Скопје на ТРГОВСКОТО претпријатие за трго-
вија со колонијални, прехранбени, индустриски и 
други стоки „Центроколонијал" од Скопје се пре-
местува од улица „Водњанска" број 28 на улица 
„Водњанска" број 40а во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бр. 198/63. . (406) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 598, страна 381 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Трговското претпријатие на големо и мало 
за промет со бои, лакови, хемикалии, прибор и 
сервис за графичка индустрија „Хромос" од Ско-
пје, бидејќи со решението на Народниот одбор на 
општината Саат Кула — Скопје број 03/1-6242 од 
9. V. 1963 година и решението на Народниот одбор 
на општината Идадија — Скопје бр. 6725 од 18. V. 
1963 година е припоено кон Трговското претприја-
тие за промет со бои, лакови, хемикалии, печа-
тарски материјали, хартија и - фотоматеријали 
„Центрохемија" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 363/63. (787) 

Окружниот стопански суд во Скопјје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 65, страна 185 е запишано следното* 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје број 6735 од 18. V. 
1963 година и решението на Народниот одбор на 
општината Саат Кула — Скопје број 03/1-6242 од 
9. V. 1963 година кон Трговското претпријатие за 
промет со бои, лакови, хемикалии, печатарски ма-
теријали, хартија и фотоматеријали „„Центрохе-
мија" — Скопје се припојува „Хромос" трговско 
претпријатие на големо и мало за промет со бои, 
лакови, хемикалии, прибор и сервис за графичка 
индустрија — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 363/63. (788) 

Окружниот стопански суд. во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата 'и дуќаните 
под рег. бр. 63, страна 179 е запишано следното: 
Електричното претпријатие „Електродистрибуција" 
— Скопје согласно со Одлуката на Работничкиот 
совет го преместува седиштето од улица „Питу 
Гули" бр. 3 на улица „Ленинова" БР. 45 во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бр, 377/63. (790) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 139, страна 377 е запишано следното: 
НсБинскс-издавачксто претцријатие „Народна за-
друга" — Скопје, го преместува седиштето од ули-
ца „221" бр. 1а на улица „Партизанска" бр. 17, 
согласно со Одлуката бр. 808а од 25. V. 1962 година 
на Управниот одбор на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 368/63. (799) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Уверение за отпуст од државјанство на СФРЈ 
бр. 20-13335 од 9-УШ-1963 година, издадено од 
РСВР — Скопје на име Ферид Јусуф Јашари, 
Скопје. (157) 

Весика бр. 257/36 издадена од Турскиот конзу-
лат во Скопје на име Ибрахим А. Мумин, синови 
Хашим, Хивзи и Садик и снаа Ханка, сите Мумин 
ед Скопје. (144) 

Здравствена легитимација бр. 387/100 на име 
Мурибан, Невзат Јакупи, е. Горна Бањица, Гос-
тивар. (2542) 

Здравствена легитимација бр. 37265 на име 
ЈХефтерија Калчева, ул. „<9 мај" бр. 20, Штип (2543) 

Здравствена легитимација бр. 8834 на име Не-
венка Стојан Јанева, ул. „29 ноември" бр. 142, 
Радовиш. (2544) 

Здравствена легитимација бр. 15380 на име 
Анго Наунов, е. Трипатанци, Кочани. (2545) 

Здравствена легитимација бр. 15121 на име То-
дора Трај кова, ул. „Доне Божинов" бр. 7, Проби-
штип, Кочани. (2546) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2236 
нс̂  име Тимо Петрушов, е. Гујновци, Кочани. (2547) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2237 
на име Роса Петрушева, е. Гујновци, Кочани. (2548) 

Работна книшка бр. 116237, издадена од Бирото 
Зо. посредување на трудот — Титов Велес на име 
Тасе В. Пановски, Скопје. (2549) 

Легитимација К 15, издадена од ЖТП — Скопје 
на име Олга Драгоевиќ, Скопје. (2550) 

Работна книшка бр. 51852 на име Рефизе Сел-
ман, Скопје. (2551) 

Воена буквица издадена во Травник на име 
Спиро Ј. Јордански, Скопје. (2552) 

Воена книшка на име Исај ло М. Серафимов-
ски, Скопје. (2554) 

Уверение за стално неспособен на име Исај ло 
М. Серафимовски, Скопје. (2555) 

Регистарска таблица бр. 1055, издадена од СВР 
— Скопје на Градежното претпријатие „Маврово" 
— Скопје. (2556) 

Работна книшка бр. 497692 на име Боривоје 
Савовски, Скопје. (2557) 

Чек бр. 284956 на Електро-водо1инсталатерската 
задруга „Кале" — Скопје. (2558) 

КОНКУРСИ 
КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 

ПРИ СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 
КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за следните упразнети работни места при Собра-
нието на општината Куманово и тоа: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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1. Референт по организација, метод и техника 
на работа во Одделението за општа управа и вна-
трешни работи, 

2. Референт по инвестиции во Одделението за 
стопанство, 

3. Шеф и референт за давање правна помош 
на граѓаните во службата за давање правна помош 
на граѓаните, 

4. Референт за давање правна помош на гра-
ѓаните во службата за давање правна помош на 
граѓаните, 

5. Референт по национализација и евиденција 
на ОНИ. 

У С Л О В И : 
Кандидатите под точка 1) треба да имаат за-

вршено правен факултет со 3 години практика на 
управно-правни работи; 

Кандидатите под точка 2) треба да имаат за-
вршено економски факултет со 5 години практика 
на соодветни работи; 

Кандидатите под точка 3) треба да имаат за-
вршено правен факултет со 8 години практика на 
правни работи; 

Кандидатите под точка 4) треба да имаат за-
вршено правен факултет со 5 години практика на 
управно-цравни работи; 

Кандидатите под точка 5) треба да имаат за-
вршено виша управна школа со 3 години практика 
на управно-правни работи. 

Молбите со кратка биографија како и доку-
ментите по чл. 31 од Законот за јавните службе-
ници се доставуваат до Комисијата за службенич-
ки работи при Собранието на општината Кума-
ново. 

Лицата што се во работен однос треба да имаат 
потврда од органот1 кај што се запослени дека 
имаат право да конкурираат. 

Овој конкурс има важност 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Настап на работа по истакнувањето на кон-
курсот. (1) 

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВНА ЗАШТИТА 
НА МАЈКИ И ДЕЦА — СКОПЈЕ 

р а с к и н у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: Шеф на дис-
панзерот за жени 

У с л о в и : Лекар специјалиста — гинеколог со 
долгогодишна практика. 

Личен доход по Правилникот за распределба 
на личниот доход во Заводот. 

Молбите со куса биографија и потребните до-
кументи за прием на служба се доставуваат до 
Заводот за здравна заштита на мајки и деца — 
Скопје, поштенски фах 425. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. (3) 

Бр. 1 —- Стр. 13 

Согласно со чл. 178 и чл. 190 од Законот за 
високото школство во СРМ („Сл. весник на СРМ" 
бр. 20/61), СОВЕТОТ ПРИ ВИШАТА ЕКОНОМСКА 
КНИГОВОДСТВЕНА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за преизбор и избор на редовни и хонорарни 
наставници во звање предавач или професор 

на виша школа и тоа: 
1. преизбор на еден наставник по предметот 

Стопанска со финансава математика за 
I година — редовен, 

2. еден или два наставника по предметот 
Предвојничка обука и санитарна служба за 
I и П година — хонорарен. 

УСЛОВИ: Според Законот за високото школство 
во СРМ, Законот за јавните службеници и со-
одветни воени прописи. 
Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-

њето на огласната табла во Вишата економска кни-
говодствена школа во Прилеп, односно до 4. П. 1964 
година. Доколку во определениот рок не се јават 
кандидати, конкурсот трае до пополнување на ра-
ботното место. 

Молбите со прилозите уредно таксирани да се 
поднесуваат до Секретаријатот на, Вишата еко-
номска книговодствена школа во Прилеп. 

Поблиски информации во врска со конкурсот 
можат да се добијат од Секретаријатот на Шко-
лата. (7) 

ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ — ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места 
во Домот: 

1. Лекар специјалист неуропсихијатер — едро 
работно место 

2. Забен техничар — три работни места 
У с л о в и : 
За работното место под т. 1 стручна спрема — 

положен специјалистички испит по неуропсихи-
јатрија. 

За работното место под т. 2 завршено средно' 
медицинско училиште за забни техничари. 

Плата по Правилникот за расподелба на личен 
доход на здравствените и другите работници на 
Домот. 

Настап на работа веднаш. 
Конкурсот трае до пополнување на работните 

места. (4) 

НАРОДНИОТ МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за еден археолог 

У с л о в и : 
Кандидатот треба да има: 
— завршен филозофски факултет — архео-

лошка група. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Молбите со куса биографија и документите по 
член 31 од ЗЈС се доставуваат до Конкурсната ко-
мисија при Народниот музеј на град Скопје. 

Овој конкурс има важност 15 дена, а започ-
нува од денот на објавувањето (во „Службен вес-
ник на СРМ". (6) 

ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ 
ЗА ОПШТИНИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД 

СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Лекар 
2. Пом. лекар 
3. Психолог 
4. Самостоен референт за економски анализи 
5. Референт — аналитичар 

У С Л О В И : 
За работното место под број 1) да има завр-

шено медицински факултет, предимство имаат спе-
цијалисти ПО' медицина на трудот или лица што' 
работеле во* здравствена станица на стопански ор-
ганизации; 

За работното место под број 2) да има завр-
шено средна медицинска школа — смер лаборант; 

За работното место под број 3) да има завр-
шено филозофски факултет — група психологија; 

За работното место под 4) и 5) да има завршено 
економски факултет. 

Принадлежностите се исплатуваат по Законот 
за јавните службеници, а положајната плата по 
Одлуката за положајните плати на Заводот. 

Кандидатите кон молбата да достават лична 
биографија и документи по чл. 31 од Законот за 
јавните службеници. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на обја-
вувањето, а во колку местата не се пополнат оста-
нува отворен до пополнувањето. 

Конкурсот ќе го спроведе Конкурсната коми-
сија на Заводот за запослување на работниците 
за општините од подрачјето на град Скопје. (5) 

ДРВНИОТ КОМБИНАТ — КАВАДАРЦИ 

. р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за изградба на инвестициони објекти (градежна 
столарија и сандучара II) по пат прибавување 
на понуди 
Конкурсот се распишува според одредбите на 

чл. 48 од Основниот закон за изградба на инве-
стициони објекти („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 45/61), 
и според член 18 став трети од споменатиот Закон 
(„Сл. (весник на НРМ" бр. 33/62). 

I. Инвеститор: ДРВНИ КОМБИНАТ — КАВА-
ДАРЦИ. 

II. Проектот: ИНДУСТРИСКИ ПРОЕКТНИ 
ЗАВОД — ЗАГРЕБ. 

III. Предмет на конкурсот: ИЗГРАДБА НА 
^ ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ! — ОТСТАПУВАЊЕ 
* ПО ПАТ НА ПРИБРАНИ ПОНУДИ. 

ПРЕТСМЕТКОВНА ВРЕДНОСТ НА ОБЈЕКТИТЕ 
110.541.000 динари 

Во износот на пресметковната вредност ќе се 
изградат: Хала „А", Хала „Б", јами за парење, 
патишта, котловница, електрична, громобранска, 
противпожарна и водоводна инсталација и парно 
греење. 

Се повикуваат заинтересираните изведувачки 
претпријатија да на адреса: Дрвни комбинат — 
Кавадарци, со ознака „ЗА КОНКУРС" на градеж-
ни работи, поднесат понуди за готовноста за изве-
дување на горе наведените работи. 

За отстапувањето на изградбата на објектите 
по пат на прибрани понуди, претпријатијата треба 
да поднесат: 

1. решение за регистрација на Организацијата, 
, % податоци за стручните кадри што имаат ис-

куство за изведувањето на слични работи и 
што ќе бидат задолжени при изведувањето 
на објектите, 

3. податоци за расположива механизација, 
4. полагање на кауција во БАРИРАН ЧЕК 

0,50% од пресметковната (вредност, според 
чл. 19 од Законот за изградба на инвести-
циони објекти. 

IV. Рокот за завршувањето на работите ќе го 
одредуваат самите понудувачи според своите мож-
ности и по запознавање со работите во изградбата. 

V . РОКОТ за доставувањето на понудите е 
15 дена од објавувањето на конкурсот -во редов-
ната штампа. 

VI. Заинтересираните можат да ја добијат на 
увид цотребната техничка 'документација како и 
другите објаснувања при групата по инвестиции на 
Дрвниот комбинат — Кавадарци, соба број 11, се-
кој ден додека трае конкурсот од 9—12 часот. Ин-
формации на тел. бр. 81-002, внатрешен 0004. 

/VII. Отворањето на прибавените понуди ќе се 
изврши КОМИСИСКИ по завршувањето на конкурсот, 
односно по прибирањето на доволен број понуди 
од понудувачите, а во се согласно чл. 47 од Зако-
нот за изградба на инвестициони објекти. Понуду-
вачите писмено ќе бидат обавестени за резулататот 
и во предвидениот рок. (11) 

Врз основа на член 144 од Законот за работ-
ните односи и член 25 и 30 од Правилникот за ра-
ботните односи на Здравствената станица, Управ-
ниот одбор на Здравствената станица при Туту-
новиот комбинат — Куманово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на едно работно место лекар од 
општа пракса при Здравствената станица на Ту-
туновиот комбинат — Куманово 

Услови: Кандидатот да има завртено едного-
дишен лекарски стаж. 

Молбите се примаат таксирани со 50 динари 
таксени марки најдоцна 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 
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Личниот доход според Правилникот за личните 
доходи на Здравствената станица. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. (8) 

Конкурсната комисија при Заводот за заше ду-
вање на работници — Прилеп 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
ПРАВЕН РЕФЕРЕНТ при овој Завод 

У С Л О В И : 
Кандидатот треба да има завршено правен фа-

култет од втор степен. 
Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ". 
Документите по чл. 31 од Законот за јавните 

службеници, таксирани, да се доставуваат до кон-
курсната комисија при Заводот за запослување на 
работници — Прилеп. (13) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 
ПРИ ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИ — ТИТОВ ВЕЛЕС 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
АНАЛИТИЧАР при Заводот за запослување на ра-
ботници — Титов Велес 

У С Л О В И : Кандидатот да има завршено 
економски факултет со 2 години практика, виша 
стопанска школа со 5 години практика или средна 
економска школа со над 8 години практика во 
струката. За машки: да ја имаат регулирано воена-
та обврска. 

Молбите таксирани со 50 динари таксени мар-
ки, кратка биографија и останатите документи по 
чл. 31 од Законот за јавните службеници да се 
доставуваат до Конкурсната комисија при Заводот 
за запослување на работници — Титов Велес. 

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

Платата се одредува според Законот за јавни-
те службеници, а положајната според Одлуката за 
положајните плати на Заводот. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. (14) 

Во смисла на чл. 60 од Статутот на КЗСО и 
чл. 27 од Правилникот за трудови односи, Кон-
курсната комисија на Комуналниот завод за соци-
јално осигурување во Охрид 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места 
во КЗСО — Охрид: 

1. Управник на Филијалата за социјално оси-
гурување на КЗСО во Кичево-

Бр. 1 — Стр. 15 

2. Управник на Филијалата за социјално оси-
гурување на ЌЗСО во Струга 

3. Шеф на Отсекот за пензиско и инвалидско 
осигурување. 

У С Л О В И : 
За работните места под точка 1 и 2 кандида-
тите треба да имаат висока или виша школска 
— стручна спрема со над 5 години службенич-
ка практика. 
За работното место под точка 3 кандидатот 
треба да има висока или виша школска — 
стручна спрема со над 3 години службеничка 
практика. 
Молбите правилно таксирани со потребните до-

кументи за засновање на трудов однос, кандида-
тите да ги достават на адреса: Комунален завод за 
социјално осигурување — Конкурсна комисија — 
Охрид. 

Молбите ќе се примаат 15 дена по објавува-
њето на конкурсот во „Службен весник на СРМ". 

Конкурсот ќе биде во сила до пополнување на 
работните места. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на личниот доход на работниците на КЗСО 
— Охрид. (17) 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН 
— ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор на: 

1. Еден стручен соработник или асистент во 
рефератот за семепроизводство. 

У С Л О В И : 
За работното место под еден потребно е канди-

датот да има завршено земјоделско-шумарски фа-
култет и да ги исполнува условите од член 55 од 
Законот за организацијата на научната работа и 
член 31 од Законот за јавните службеници. 

Кон пријавата за конкурс, таксирана со 50 ди-
нари таксена марка, кандидатот треба да приложи 
биографија, документи по член 31 од Законот за 
јавните службеници и согласност од, установата 
или претпријатието' во ное работи. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи на Институтот. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. (17) 

ИСПРАВКА 
Во конкурсот на Факултетскиот совет на Ме-

дицинскиот факултет — Скопје, објавен во „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 44 од 18 декември 1963 
година, на страна 840 под II за факултетски сора-
ботници по предметот Оториноларингологија место 
„два асистента" треба да стои „три асистента", а 
по предметот Физиологија место „3 асистента" да 
стои „2 асистента". (9) 



Стр. 16 — Бр. 1 

ЈАВНИ НАДДАВАЊА 
ОПШТИНСКИОТ ФОНД ЗА СТАНБЕНА 

ИЗГРАДБА — ШТИП 

р а с п и ш у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за изградба на станбена зграда на локацијата 

„Низ —г I" во Штип 

Пресметковната вредност на објектот изне-
сува сума од 84.381.000 динари. 

Наддавањето ќе се одржи во просториите на 
Општинскиот фонд за станбена изградба — Штип 
(зградата на Осигурителниот завод) во Штип на 
ден 20 февруари. 1964 година со почеток во 10 
часот. 

Наддавањето ќе биде со давање „клуч на вра-
та" за фиксна сума, а во се според проектот и 
описот за опремата на становите и фазата на го-
товноста на работните простории. 

Работите се изведуваат врз основа на инве-
стициона — техничка документација, обезбедена од 
страна на инвеститорот. 

Рок за завршување на објектот е 31 октомври 
1964 година. 

Учесниците на наддавањето се должни да до-
стават документи пропишани со член 19 од Пра-
вилникот за отстапување и изградба на инвести-
циони објекти и работи („Сл. весник на СРМ" број 
31/63 година). 

Целокупната техничка документација со оп-
шти и посебни услови е на располагање на заин-
тересираните во просториите на Општинскиот фонд 
за станбена изградба — канцеларијата на директо-
рот, секој ден од 8 до 12 часот. 

Рок за поднесување на понудите е 30 дена по 
објавувањето во „Сл. весник на СРМ". 

(16) 

КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИ-
ЦИОНИ ОБЈЕКТИ НА ДЕЛОВНОТО ЗДРУЖЕ-

НИЕ ЗА ПАМУК И СВИЛЕНИ КОЖУРЦИ 
„ЈУГОПАМУК" ОД СТРУМИЦА 

р а с п и ш у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за изградба на магацин за сместување на памук 

и свилени кожурци 

Пресметковната вредност изнесува 26.768.738 
динари. 

Лицитацијата ќе се одржи во просториите на 
Деловното здружение „Југопамук" во* Струмица на 
ден 15 февруари 1964 година во 10 часот, 

Наддавањето ќе биде со давање „клуч на 
врата". 

Работите се изведуваат в!рз основа на инве-
стициона — техничка документација, обезбедена 
од страна на инвеститорот. 
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Рок за завршување на објектот е 15 август 
1964 година. 

Учесниците на наддавањето се должни да до-
стават документи пропишани по член 19 од Пра-
вилникот за отстапување и изградба на инвести-
циони објекти и работи („Службен весник на СРМ" 
бр. 31/63). 

Целокупната техничка документација, усло-
вите и се останато може да се добие и види во 
работните простории на Деловното здружение — 
Струмица, улица „Ленинова" бр. 1. 

Писмените понуди се цримаат во рок од 15 
дена по објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". (15) 

ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТАНБЕНАТА 
ИЗГРАДБА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 

ГОСТИВАР 

р а с п и ш у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за изградба на станбена зграда во Гостивар, ул. 
„Борис Кидрич". 

Пресметковната вредност на објектот изне-
сува 46.000.000 динари. 

Лицитацијата ќе се одржи во просториите на 
Фондот за кредитирање на станбената изградба на 
Собранието на Општината Гостивар во зградата на 
Собранието — приземје, на ден 21-11-1964 година 
во 10 часот. 

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

Учесниците на наддавањето се должни да до-
стават: 

1) писмена понуда во затворен коверт; 
2) гарантно писмо од народната банка на из-

нос од 1% од пресметковната вредност; 
3) потврда за регистрација на претпријатието; 
4) полномошно. 
Рок за завршување на објектот е 6 месеци од 

денот на преземањето на работата. 
Елаборатот се става на увид на интересентите 

секој работен ден од 7 —14 часот во просториите 
на Фондот при Собранието на Општината Гости-
вар. (2) 

СОДРЖИНА 
Страна 

1.' Решение за разрешување и именување пот-
секретар и помошник секретар во Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи — 1 

'' 2. Решение за назначување помошник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за техничка ~ 
помош — — — —• — — — — — — 1 

/ 3. Решение за разрешување и именување чле-
' нови на Собранието- на Заедницата на осигу-

рувањето на СРМ — — — — — — — 1 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

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

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


