
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 16 август 1965 
С к о п ј е 

Број 30 Год. XXI 

Претплата за 1965 год. изнесува 
2.500 дин. Овој број чини 48 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698 

320. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за 
основање Стопанска банка на Народна Република 
Македонија („Службен весник на НРМ" бр. 5/62), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА СТОПАНСКАТА 
БАНКА НА СРМ 

I. Се разрешуваат досегашниот претседател, 
потпретседател и членовите на Управниот одбор 
на Стопанската банка на СРМ. 

П. Во Управниот одбор на Стопанската банка 
на СРМ се именуваат: 

а) за претседател: 
Д-р КСЕНТЕ БОГОЕВ, редовен професор на 

Економскиот факултет 
б) за потпретседател: 
НИКОЛА ГОРИЧАН, пратеник на Собранието 

на СРМ 
в) за членови: 
1) АНГЕЛЕ БОЖИНОВСКИ, член на Репуб-

личкиот совет на СОЈ за Македонија; 
2) МИШКО БОЖИНОВСКИ, претседател на 

Здружението на комуналните банки на СРМ; 
3) РИСТО БУЖАРОВСКИ, пратеник на Со-

бранието на СРМ; 
4) ДИМИТАР ЕФТИМОВСКИ, технички ди-

ректор на Органската хемиска индустрија „Наум 
Наумовски—Борче" во Скопје; 

5) МЕТОДИ ЗВРЦИНОВ, секретар на Општин-
скиот комитет на СКМ-во Титов Велес; 

6) БЛАШКО ЈАНЕВСКИ, пратеник на Сојуз-
ната скупштина; 

7) инж. ЉУПЧО КОРУНОВСКИ; директор на 
погон на фабриката „Раде Кончар" во Скопје; 

8) НИКОЛА НИЧА, заменик на републичкиот 
секретар за индустрија и трговија; 

9) МЛАДЕН ПАВЛОВ, потпретседател на Сто-
панската комора на СРМ; 

10) инж. НИКОЛА ПЕТРОВ, потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство; 

11) КИРО СЕРАФИМОВ, секретар на Општин-
скиот комитет во Кочани; 

12) ПАВЛЕ ТАСЕВСКИ, помошник на дирек-
торот на Републичкиот завод за стопанско пла-
нирање и 

13) ЉУПЧО ТИКВЕШАНСКИ, директор на 
Работната заедница за производство на текстил 
„Македонка" во Штип. 

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

Бр. 17-1540/1 
9 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

321. 

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за 
образување на второстепени комисии за утврду-
вање на пензискиот стаж („Службен весник на 
СРМ" бр. 12/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА ВТОРОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА УТВР-

ДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ СТАЖ 

I. Се именуваат за членови на Републичката 
второстепена комисија за утврдување на пензи-
скиот стаж: 

за претседател: 
ВЕРГУЛА КАРДУЛА, советник во Републич-

киот секретаријат за труд; 
за заменик претседател: 
БОРО ПЕТРОВСКИ, советник во Републич-

киот секретаријат за труд; 
1) за член: 
ЗЛАТА ГУЛИЈА, советник во Републичкиот 

секретаријат за труд; 
за заменик член: 
КОЧО СИМЈАНОВСКИ, советник: во Репуб-

личкиот секретаријат за труд; 
2) за член: 
БЛАГОЈА НАУМОВСКИ, виши референт во 

Републичкиот секретаријат за труд; 
за заменик член: 
РИСТО ДИМИТРОВСКИ, референт во Репуб-

личкиот секретаријат за труд; 
3) за член: 
ВЕРА ОРОВЧАНЕЦ, советник во Републич-

киот завод за социјално осигурување; 
за заменик член: 
БЛАГОЈА ПРЧЕВСКИ, референт во Републич-

киот завод за социјално осигурување; 
4) за член: 
ТОШО СМИЛЕВСКИ, службеник: во Репуб-

личкиот совет на ССЈ за Македонија; 
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за заменик член: 
СТЕФЧЕ ИЛИЕВСКИ, службеник во Репуб-

личкиот совет на ССЈ за Македонија. 
Третиот член и неговиот заменик се имену-

вани на предлог од Републичкиот завод за соци-
јално осигурување, а четвртиот член и неговиот 
заменик на предлог од Републичкиот совет на 
ССЈ за Македонија. 

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

Бр. 17-1541/1 
9 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

322. 
Врз основа на член 40 од Законот за организа-

цијата и работењето на Извршниот совет („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 17/65), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. За потсекретар во Извршниот совет се име-
нува ДОНЕ ИЛИЕВСКИ, досегашен; помошник 

секретар во Извршниот Совет. 
П. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1646/1 
23 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

323. 
Врз основа на член 29 став 4 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И 
ТРГОВИЈА 

I. За помошник на републичкиот секретар за 
индустрија и трговија се именува инж. БЛАГОЈА 
ФИЛИПОВСКИ, началник на одделение во Ре-
публичкиот секретаријат за индустрија и трговија. 

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

Бр. 17-1647/1 
23 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

324. 

Врз основа на член 62 став 2 од Законот за 
архивската граѓа и архивите („Службен весник 
на СРМ" бр. 16/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ДВАЈЦА 

ЧЛЕНОВИ НА АРХИВСКИОТ СОВЕТ НА 
МАКЕДОНИЈА 

I. Во Архивскиот совет на Македонија се име-
нуваат: 

а) за претседател: 
- д-р ДАНЧО ЗОГРАФСКИ, вонреден профе-

сор на Економскиот факултет во Скопје. 
б) за членови: 
1) РАТКА БАКАЛИНОВСКА, началник на 

одделение во Републичкиот секретаријат за ин-
формации и 

2) д-р МИЛЕ ХАЏИ ВАСИЛЕВ, доцент на 
Правниот факултет во Скопје. 

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

Бр 17-1648/1 
23 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

325. 
Врз основа на член 12 став 5 од Законот за уго-

стителската дејност на граѓаните („Службен весник 
на СРМ" бр. 28/65), Републичкиот секретар за инду-
стрија и трговија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО И ОБРАЗЕЦОТ НА 
РЕГИСТАРОТ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУЌАНИ 

НА САМОСТОЈНИ УГОСТИТЕЛИ 

1. Регистарот на угостителските дуќани на само-
стојните угостители се устројува и се води според 
одредбите на ова упатство. 

2. Органот надлежен за водење на регистарот 
води: регистар на угостителските дуќани на само-
стојните угостители, а во општините со поголем број 
на уписи во регистарот, кон регистарот се води име-
ник и збирка на исправи. 

3. Регистарот се води според образецот кој е со-
ставен дел на ова упатство. 

4. Регистарот се води во форма на тврда укори-
чена книга чии страници се означени со редни бро-
еви и прошиени и потпечатени. 

5. На еден регистарски лист можат да се утешу-
ваат податоци само за еден угостителски дуќан. 

6. Во регистарот се внесуваат податоците пред-
видени во образецот, како и промените што ќе 
настанат по упишувањето. 

Промените надлежниот орган ги регистрира со 
денот кога е примена пријавата за промена. 

Податоците за престанок на угостителскиот ду-
ќан се пополнуваат со денот на настанување на за-
конскиот основ за престанок. 
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Како ден на престанок се смета денот наведен 
во актот со кој се утврдува престанокот. 

7. Угодувањето во регистарот се врши со црно 
мастило а исправките со црвено мастило. 

Секоја исправка во регистарот мора да биде ове-
рена од работникот кој го води регистарот. 

8. Со пополнувањето на регистарскиот лист за 
угостителскиот дуќан се отвора нов регистарски лист 
на кој се означува бројот на регистарската страна 
од која е извршен преносот на поранешниот реги-
старски лист. 

9. За упишувањето на угостителскиот дуќан и 
настанатите промени во впишувањето во регистарот 
надлежниот орган за водењето на регистарот во рок 
од 10 дена го известува органот на управата надле-
жен за работите на финансии на собранието на оп-
штината, Стопанската комора и Комуналниот завод 
за социјално осигурување. 

10. Во именикот се внесуваат угостителските ду-
ќани по азбучен ред на презимето на самостојниот 
угостител, како и регистарскиот број по кој се води 
во регистарот. 

Именикот може да се води во вид на картотека 
или како посебна книга. 

11. Во збирката на исправи се чуваат исправите 
на основа кои е извршен уписот во регистарот. 

12. Органите надлежни за водење на регистар до 
31 декември 1965 година ќе ги сообразат постојните 
регистри со одредбите на ова упатство. 

13. Ова упатство влегува во сила следниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 06-1190/1 
5. VIII. 1965 година 

Скопје 
Републички секретар за 

индустрија и трговија, 
Ванчо Николовски, с р. 

РЕГИСТАР НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУЌАНИ НА САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ 
книга 
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326. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 11.9 
став 3 точка 1 од Основниот закон за организација 
и финансирање на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 24/65), Собранието на Репуб-
личката заедница за социјално осигурување на ра-
ботниците на СР Македонија, на својата седница 
одржана на 25 Јули 1965 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО 
ВО 1965 ГОДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЌЕ СЕ ИЗДВО-
ЈУВААТ ЗА СИГУРНОСНА РЕЗЕРВА И ВАЛОРИ-
ЗАЦИОНА РЕЗЕРВА НА ФОНДОТ ЗА ИНВАЛИД-

СКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Во Одлуката за висината на средствата што во 

1965 година задолжително ќе се издвојуваат за сигур-
носна резерва и валоризациона резерва на фондот 
за инвалидското и пензиското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 26/65), во точка I процентот 
од „3,30%" се заменува со процентот „1,39%". 

II 
Во точка II процентот од „15,14%)" се заменува со 

процентот од „12,54%". 
III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
август 1965 година. 

Број 07-2157/1 
25 јули 1965 година 

Скопје 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА СР МАКЕДОНИЈА 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 

327. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 184 
став 2 од Основниот закон за организација и финан-
сирање на социјалното осигурување („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 24/65), Собранието на Републичката за-
едница за социјално осигурување на работниците 
на СР Македонија, на својата седница одржана на 
25 јули 1965 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДО-

ДАТОК НА ДЕЦА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА 
ПЕНЗИЈА ЗА 1965 ГОДИНА 

I 
Во одлуката за висината на придонесот за дода-

ток на деца на уживателите на пензија за 1965 го-
дина („Службен весник на СРМ" бр. 23/65), во точка 
I износот од „1.950.— динари" се заменува со износот 
од „2.450.— динари." 

П 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
август 1965 година. 

Број 07-2,158/1 
25 јули 1965 година 

Скопје 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА СР МАКЕД,ОНИЈА 

Претседател, 
Михајло Апостолски, с. р. 

328. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 117 
од Основниот закон за организација и финансирање 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 124/65), Собранието на Републичката заед-
ница за социјално осигурување на работниците на 
СР Македонија, на својата седница одржана на 25 
јули 1965 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДЕЛОТ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ФОН-
ДОТ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ КОЈ ВО 1965 ГОДИНА СЕ ПРИЗНАВА 
НА ФОНДОВИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ ЗА ТРОШОЦИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ЗАПОСЛУВАЊЕ НА 
ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ 

I 
Во Одлуката за делот на придонесите на фондот 

на инвалидското и пензиското осигурување кој во 
1965 година се признава на фондовите на здравстве-
ното осигурување за трошоците на професионалната 
рехабилитација и запослување на инвалидите на 
трудот („Службен весник на СРМ" бр. 23/65), во точка 
I процентот од „1,06%" се заменува со процентот од 
„1,12%". 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
август 1965 година. 

Број 07-2156/1 
25 јули 1965 година 

Скопје 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА СР МАКЕДОНИЈА 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 
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329. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 109 
став 3 и член 174 став 1 од Основниот закон за ор-
ганизација и финансирање на социјалното осигуру-
вање („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65), Собрание-
то на Републичката заедница за социјално осигуру-
вање на работниците на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 25 јули 1965 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА СТОПИТЕ НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС 
ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
И ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 1965 

ГОДИНА 

I 
Во Одлуката за стопите на основниот придонес 

за инвалидско и пензиско осигурување и придонесот 
за додаток на деца за 1965 година, во точка I стопата 
од „7,70%" се заменува со стопа „6,70". 

П 
Во точка П стопата „5,80%/' се заменува со стопа 

„5,60%". 
Ш 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
август 1965 година. 

Број 07-2160/1 
25 јули 1965 година 

Скопје 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА СР МАКЕДОНИЈА 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 

330. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 136 

став 3 од Основниот закон за организација и финан-
сирање на социјалното осигурување („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 24/65), Собранието на Републичката за-
едница за социјално осигурување на работниците на 
СР Македонија, на својата седница одржана на 25 
јули Д965 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА УЖИВАТЕ-
ЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ИНВАЛИДНИНА ЗА 1965 

ГОДИНА 

I 
Во одлуката за висината на придонесот за здрав-

ствено осигурување на уживателите на пензија и 
инвалиднина за 1965 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 18/65), во точка I износот од „2.600.— дина-
ри" се заменува со износот од „3.000.— динари". 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
август 1965 година. 

Број 07-2159/1 
25 јули 1965 година 

Скопје 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА СР МАКЕДОНИЈА 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 

331. 

Врз основа на член 35 став 1 точка 1 од Основ-
ниот закон за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65), а согласно член 107 став 2 од Основниот 
закон за инвалидското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 10/65), Собранието на Републичката за-
едница за социјалното осигурување на работниците 
на СР Македонија, на својата седница одржана на 
25 јули 1965 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ НА-
ДОМЕСТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА 
ВРЕМЕТО ДОДЕКА СЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПО ПРОПИСИТЕ ЗА 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Во Одлуката за височината на паушалниот на-

доместок на инвалидите на трудот за времето додека 
се врши професионална рехабилитација по пропи-
сите за инвалидско осигурување („Службен весник 
на СРМ" бр. 23/65), по точка И се додава нова точка 
која гласи: 

„На 
Паушалниот надомест на инвалидите на трудот 

утврден во точка П на оваа одлука од 1 август 1965 
година се зголемува за 22,0%". 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Број 07-2161/1 
25 јули 1965 година 

Скопје 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА СР МАКЕДОНИЈА 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 

332. 
Врз основа на член 35 ст. 1 точка 1 од Основ-

ниот закон за организација и финансирање на соци-
јалното осигурување („Сл. лист на СФРЈ" бр. 24/65) 
и член 1 од Законот за зголемување на пензиите 
другите примања од социјалното осигурување и до-
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датокот на деца („Сл. лист на СФРЈ" бр. 35/65), а 
согласно член 10 од Основниот закон за пензиско 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 51/64) и 
член 5 од Основниот закон за инвалидско осигуру-
вање („Службен лист на СФРЈ" бр. 10/65), Собрание-
то на Републичката заедница за социјално осигуру-
вање на работниците — Скопје на својата седница 
одржана на ден 4 август 1965 година ја донесе 
следнава 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ВО ВРСКА СО 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА НОВИТЕ СТОПАНСКИ 

МЕРКИ 

I 
За усогласување на пензиите со зголемените тро -

шоци на животот во врска со спроведувањето на 
стопанската реформа, на уживателите на инвалид-
ски, старосни и семејни пензии им се зголемуваат 
пензиите во определен процент од износот на пензи-
ското примање и тоа: 

в Износ на пензијата со заш- Зголемување на пен-
а титен додаток во динари 0/ ^ 

I до 10.000 — 3.000 
П од 10.001 16.000 — 4.000 
Ш од 16.001 20.000 25% 
IV од 20.001 30.000 23% 
V од 30.001 50.000 20% 
VI од 50.001 70.000 17% 
VП од 70.001 100.000 15% 
VIII над 100.000 - 15.000 

Кога износот на зголемувањето на пензијата на 
уживателот на пензија од определена група со при-
мена на соодветниот процент од горната скала ќе 
изнесе помалку од најголемиот износ на зголемува-
њето на пензијата на непосредно пониската група, 
се зема наместо, тој највисокиот износ на зголему-
вањето на пензијата на непосредно пониската група. 

П 
Како основ за распределување на уживателите 

на пензии во групи се зема вкупниот износ на пен-
зиското примање на кое уживателот имал право на 
1 август 1965 година. 

На уживателите на пензиите, на кои покрај пен-
зијата им се исплатува и заштитен додаток, зголе-
мувањето на пензијата им се пресметува од вкупниот 
износ на пензијата и заштитниот додаток. 

Ш 
Зголемување на пензијата по оваа одлука им 

следува на сите уживатели на пензија на ден 1 
август 1965 година. 

IV 
Исплатата на зголемувањето на пензиите по оваа 

одлука ќе ја вршат комуналните заводи за социјално 
осигурување — надлежни за исплата на пензиите по 
службена должност и без донесување на посебни ре-
шенија, и тоа месечно однапред заедно со исплатата 
на пензијата. 

Доколку уживателот на пензија побара решение 
за зголемувањето на пензијата, заводот е должен да 
му го издаде. 

V 
Оваа одлука стапува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 август 1965 година. 

Број 07-2216/1 
4 август 1965 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

Директор, Претседател, 
Душко ѓорѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20-1500/2 од 18 февруари 
1965 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Ајдини Ејуп, роден на ден 3 јануари 1944 го-
дина во село Шипковица, општина Тетово, од татко 
Реџеп и мајка Ќатибе, така што во иднина фамили-
јарното име ќе му гласи Камбери. 

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

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред судот се води спор го правната работа на 
тужителот Темелковски Танасов Петре од населба 
„Бутел П", ул. „890" бр. 309, против тужената Еван-
гелија Сотир Темелкова од Грција — Егејска Ма-
кедонија, а сега со непознато место на живеење, за 
развод на бракот. 

Се повикува тужената Евангелија Сотир Темел-
о в а во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас 
да ја достави точната адреса или да се јави лично 
на судот. Во противен случај ќе и биде определен 
старател од надлежното општинско собрание, зо 
смисла на чл. 46 од ЗС, кој во бракоразводната пар-
ница ќе ги штити нејзините интереси. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 335/65. (213) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Општинскиот суд во Куманово, објавува дека се 
води оставинска постапка по оставината на пок. 
Младеновиќ Петруша Стојман, земјоделец, бивш од 
с. Старо Нагоричане, починат на 3. XI. 1961 година во 
с. Старо Нагоричане. 

Се повикува синот на пок. Стојман Младеновиќ 
Душан, роден во с. Ст. Нагоричане, а сега со непоз-
нато место1 пребивалиште во Австралија, да се јави 
во Општинскиот суд во гр. Куманово, за давање на-
следничка изјава во рок од една година од денот 
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на објавувањето на овој оглас, или пак да одреди 
полномошник кој ќе го застапува во оставинската 
постапка. 

Во колку не постапи повиканиот на овој начин 
во дадениот му рок, конкретната оставина ќе се рас-
прави врз основа на наследна изјава дадена од по-
ставениот старател-неговиот брат Петрушевиќ Мико 
од с. Старо Нагоричане, и врз основа на податоците 
со кои судот располага. 

Од Општинскиот суд во Куманово, О. бр. 275/65. 
(213) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување загубеното свидетелство за 
завршено IV одделение основно училиште во с. Жи-
вово, Мариовско, през учебната 1946/47 година на 
име Трајкоска Димитриева Трајанка од с. Живово. 

Се поканува секое лице што го има најдено или 
го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на 
овој суд во рок од 3-три месеци од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 515/65. 
(212) 

При Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување за загубено свидетелство за 
завршено IV одделение основно училиште во с. 
Вранче, Прилепско, през учебната 1934/35 година на 
име Шамакоски Новев Стојан од Прилеп, ул. „Марк-
о в а " бр. 103. 

Се поканува секои лице што го има најдено или 
го пронајде горенаведеното свидетелство да јави на 
овој суд во рок од 3-три месеци од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 461/65. 
(211) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 
При овој суд е подигната постапка за про-

гласување за неважен загубениот бариран чек 
број АЕ 188787 бланко потпишан од овластени лица 
и удрен печат во тркалеста форма од страна на 
Градежното претпријатие „Кораб" — Дебар. 

Се повикува секој оној што го притежава — 
нашол чекот или знае за истиот да јави на судот 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службениот весник на СРМ". Во про-
тивно по истекот на наведениот рок, чекот ќе се 
смета за поништен. 

Од Општинскиот суд во Дебар, Р. бр. 388/65. 
(215) 

При овој суд се води постапка за огласување 
за неважен чекот број К. Б. 607886 на сума од 
150.000 динари, издаден од Комуналната банка во 
Дебар на ден 16^1-1965 година, на име Зејнелова 
Мехмед Перихан од Дебар. 

Се поканува секој оној што го нашол чекот 
или знае за истиот да јави на судот во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ". Во противен случај 
чекот ќе се огласи за неважен. 

Од Општинскиот суд во Дебар, Р. бр. 364/65. 
(214) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 213, страна 773, книга П, е запишан под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со цигари, 
кибрит и вредносници на големо и мало „Тутун" 
од Скопје — Киоск број 58 во Скопје, населба Бу-
тел I влез во населбата. Предмет на работењето на 
киоскот е: продажба на мало и тоа: тутунови пре-
работки, прибор за пушење, кибрит, таксени и 
поштенски марки, прибор за пишување, книжна 
конфекција, жилети и прибор за бричење, разглед-
ници, сувенири, хигиенска гума, батериски лампи 
и батерии. 

Киоскот е основан од Работничкиот совет на 
Трговското претпријатие „Тутун" — Скопје, а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Кале - Скопје број 04-6397 од 5. VI. 1964 година. 

Раководител на киоскот е Диралов Јован. 
Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 532/64. (1513) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистајрот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 213, страна 773, книга ГИ, е запишан под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со цигари, 
кибрит и вредносници на големо и мало „Тутун" од 
Скопје — Киоск во Скопје, населба Бутел П. 
Предмет на работењето на киоскот е: продажба на 
мало и тоа: тутунови преработки, прибор за пуше-
ње, кибрит, таксени и поштенски марки, прибор за 
пишување, книжна конфекција, жилети и прибор 
за бричење, разгледници, сувенири, хигиенска 
гума, батериски лампи и батерии. 

Киоскот е основан од Работничкиот совет на 
Трговското претпријатие „Тутун" од Скопје, а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Кале - Скопје број 04-6397 од 30. VП. 1964 година. 

Раководител на киоскот е Јакуповски Садри 
Рамадан. 

Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 533/64. (1514) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. УШ. 1964 година, рег. број 4/57, книга П, е за-
пишана под фирма: Погон-сервисна работилница 
во Прилеп на Претпријатието „Црни Бор" од При-
леп. Предмет на работењето на погонот е: сервис 
и оправка на моторни возила и транспорт на шум-
ски сортименти. 

Сервисната работилница е основана од Прет-
пријатието „Црни Бор" — Прилеп. 
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Сервисните работилница ќе ја потпишува ра-
ководителот Чергоски Петар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 303/64. (1434) 

Окружниот стопански . суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 175, страна 467 е запишано под фирма: 
Угостителска работна организација „Пелистер" од 
Скопје — Бифе во Скопје (во кругот на Железар-
ницата „Скопје" а во просториите на КМГ „Труд-
беник" од Белград). Предмет на работењето на би-
фето е: вршење угостителски услуги на работни-
ците и службениците запослени во КМГ „Трудбе-
ник" од Белград — градилиште во Скопје, точење 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Бифето е основано од Работничкиот совет на 
Угостителската работна организација „Пелистер" 
— Скопје, а согласно со решението на Собранието 
на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-18413 
од 17. IX. 1964 година. 

Раководител на бифето е Смилевски Тодор. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 552/64. (1458) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 48, страна 187, е запишано под фирма: 
Земјоделската задруга „Плавица" од Кратово — 
Продавница за месо и месни производи — Кратово. 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на пресно и суво месо (месо од крупен и ситен 
добиток, свинско месо, месо од дивеч, пресна и сува 
сланина, маст и лој), месни производи (салама, 
колбаси, крвавици), месни конзерви, јетра, јазик, 
срце, мозок, бубрези, шкембиња и црева, сушени и 
солени. 

Продавницата е основана од Задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Плавица" — Кратово, а 
согласно со решението на Собранието на општината 
Кратово број 05-3089 од 19. VI. 1904 година. 

Раководител на продавницата е Арсовски 
Тодор. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 515/64. (1470) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
(рег. број 453, страна 707, книга П, е запишана под 
фирма: Претпријатие за изработка на горна и дол-
на облека „Партизан" од Белград — Продавница 
за конфекција „Партизан" во Кавадарци, ул. „7 
септември". Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на машка, женска, младинска и 
детска конфекција-об лека, трикотажа, чорапи, 
кравати и марами. 
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Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието „Партизан" од Белград, а 
согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кавадарци број 03-11336 од 30. ХП. 1961 
година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Гроздановски Панчо, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 470/64. (1471) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 853, страна 1135, книга Ш е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие „Ауто мотор строј" 
од Загреб — Трговско претставништво — Скопје, 
ул. „Маршал Тито" бр. 5 (хотел „Бристол"). Пред-
мет на работењето на претставништвото е: склучу-
вање договори во име и за сметка на претпријатието, 
а во рамките на одобрената дејност. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Ауто мотор 
строј" — Загреб, а согласно со решението на Со-
бранието на општината Идадија — Скопје број 
04-1Ѕ130 од 2. IX. 1964 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Несторовски Толев Киро, раководи-
тел, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 560/64. (1474) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 266, страна 767, е запишана под фирма: 
Лозарско претпријатие „Лозар" од Титов Велес — 
Продавница во Титов Велес, улица „Нишка" бр. 5. 
Предмет на работењето на продавницата е: промет1 

на мало со градинарски култури и овошје. 
Продавницата е основана од Работничкиот со-

вет на Лозарското претпријатие „Лозар" — Титов 
Велес, а согласно со решението на Собранието на 
општината Титов Велес број 9057 од 29. УШ. 1964 
година. 

Раководител на продавницата е Јован Саздов. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното" претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 518/64. (1477) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
страна 333, реден број 5, е запишан под фирма: 
Погон за откуп, производство, обработка и про-
дажба на тутун „Борис Кидрич", со седиште во 
Св. Николе. 

Самостојниот погон ќе ги врши следните сто-
пански дејности: откуп на тутун, производство на 
тутун во сопствена режија, обработка и продажба 
на тутун. 

Самостојниот погон е основан од Работната ор-
ганизација за откуп, производство', обработка и 
продажба на тутун „Борис Кидрич" од Струмица. 
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Погонот ќе го претставува и потпишува ди-
ректорот на стопанската организација Стојков Ста-
ној ков Блаже. 

Уписот е извршен во регистарот на основа при-
јавата од Работната организација за откуп, произ-
водство, обработка и продажба на тутун „Борис 
Кидрич" — Струмица бр. 1157 од 21. IV. 1984 го-
дина, одобрението од Собранието на општината Св. 
Николе бр. 05-612 од 12. Ш. 1964 година и одлуката 
од Работничкиот совет на работната организација 
бр. 633 од 23. Ш. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 46/64. (1316) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
страна 223/1, реден број 1, е запишана под фирма: 
„Сировина" — Београд — Откупна станица со по-
гон за изработка на трганци и вати „Вата" — 
Штип. 

Предметот на работењето на откупната станица 
е: преработка и продажба на сите видови отпадоци 
на големо и мало. 

Шеф на откупната станица е Симион М. Грков. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 

бр. 22/64. (1320) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
страна 186, реден број 16, е запишана под фирма: 
Продавница во село Лезово, Штипско, на Тргов-
ското претпријатие со мешани стоки „Црни Врв" 
од Пробиштип — Рудничка колонија. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на ме-
шана индустриска стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Црни Врв" — Пробиштип — Рудничка 
колонија. 

Раководител на продавницата е Тоде Радев, а 
истата ќе ја претставува и потпишува директорот 
на претпријатието Александар Михаилов. 

Основањето на продавницата е запишано во 
(регистарот на основа одлуката на Работничкиот 
совет на Претпријатието бр. 145 од 8. П!. 1964 година 
и решението на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Пробиштип 
бр. 04-979/1 од 5. V. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 56/64. (1321) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
страна 186, реден број 17, е запишана под фирма: 
Продавница број 9, со седиште во Рудничката 
населба Пробиштип Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на градежен материјал. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие со мешани стоки „Црни Врв" од; Проби-
штип. 

Раководител на продавницата е Миладин Анев, 
а ќе ја претставува и потпишува директорот на 
претпријатието Александар Михаилов. 

Бр. 30 -н Стр. 759 

Основањето на продавницата е запишано во 
регистарот на основа поднесената пријава од ди-
ректорот на Пјретпри јатието „Црни Врв" од Проби-
штип бр. 349 од 12. V. 1964 година, одлуката на 
Работничкиот совет на претпријатието бр. 145 од 
8. П. 1964 година и решението на Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Пробиштип бр. 04-980/1 од 5. V. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 55/64. (1322) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во (регистарот на стопанските организации, 
страна 186, реден број 16, е запишана под фирма: 
Продавница број 13, со седиште во село Пишица, 
Штипско. Цредмет на работењето на продавницата 
е: продажба на мешана индустриска стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Црни Врв" од Цробиштип — Рудничка 
колонија. 

Раководител на продавницата е Славко Ата-
насов, а ќе ја претставува и потпишува директорот 
на претпријатието Александар Михаилов. 

Основањето на продавницата е запишано во 
регистарот на основа одлуката на Работничкиот со-
1вет на претпријатието бр. 145 од 8. П. 1964 година 
и решението на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Пробиштип 
бр. 04-978/1 од 5. V. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 54/64. (1323) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
страна 224, ,реден број 1, е запишан под фирма: 
Погон за ремонт и сервис „Напредок", со седиште 
во Штип, ул. „Железничка" бр. 8. 

Погонот ќе ги врши следните дејности: врше-
ње поправки и сервисни услуги на сите видови 
земјоделски машини, градежни машини и моторни, 
возила. 

За директор на Погонот е назначен Панче Би-
ков, а за шеф на сметководството Митко Илиев, 
кој заеднички ќе ја потпишуваат жиро сметката. 

Основач на погонот е Претпријатието „Ауто 
Македонија" увоз-извоз од Скопје. 

Основањето на Погонот е запишано во региста-
рот на основа одобрението на Народниот одбор на 
општината Штип бр. 05-2819 од 10. IV. 1963 и одлу-
ката на Работничкиот совет на „Ауто Македонија" 
увоз-извоз од Скопје бр. 1847 од 11. Ш. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 50/64. (1324) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-768 од 4. II. 1964 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 19, рег. број 257, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Чевлар Алил Г. Таук, со седиште 
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во Струга, ул. „ЈНА" бр. 10. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: кондураџиски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алил 
Г. Таук. (191) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панството на општината Струга број 07-426 од 10. 
Ш. 1964 година, е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 19, 
ред. број 262, книга I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ѕидаро-фасадер Алимпиј е Д. Алуловски, 
со седиште во с. Вевчани. Предмет на работењето 
на дуќанот е: ѕидаро-фасадерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алим-
пиј е Д. Алуловски. (192) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на општината Струга број 07-426 од 10. 
07-2096 од 10. Ш. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 19, рег. број 261, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Фасадер Јордан М. Алуловски, со 
седиште во село Вевчани. Предмет на работењето 
на дуќанот е: фасадерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
М. Алуловски. (193) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-2313/1 од 11. Ш. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 20, рег. број 264, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Сода-вода Ибрахим А. Курта ли, 
со седиште во Струга, ул. „Маршал Тито". Пред-
мет на работењето на дуќанот е: правење и про-
давање на сода-вода и други безалкохолни пија-
лоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибра-
хим А. Курта ли. (194) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-2467 од 21. Ш. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 20, рег. број 265, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Е^пектроинсталатерска работилни-
ца на Анастас Н И К О Л О В С К И , СО седиште во Струга, 
ул. „Маршал Тито" број 37. предмет на работе-
њето на дуќанот е: електроинсталатерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анас-
тас Николовски. (195) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-2799/1 од 26. Ш. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 20, ред. број 266, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Перо М. Гогов-
ски, со седиште во село Вевчани. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: ѕидаро-фасадерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо 
М. Гоговски. (196) 
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На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-2269/1 од 24. IV. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 20, ред. број 263, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Леблебиџија Ибрахим А. Курта-
ли, со седиште во Струга, ул. „Маршал Тито". 
Предмет на работењето на дуќанот е: печење на 
леблебија, костени, семенки, пуканки и сл. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибра-
хим А. Куртали. (197) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-2499/1 од 22. VI. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 19, ред. број 260, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Столар Наум Ѓ. Гаговски, со се-
диште во Струга. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наум 
Ѓ. Гаговски. (198) 

На основа ддзволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-2499/1 од 22^1-1964 година, е запишан во реги-
I нотарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 20, рег. број 267, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Слаткар Ариф С. Алија, со се-
диште во Струга, ул. „Маршал Тито" бр. 43. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: правење и про-
давање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ариф 
С. Алија. (199) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-3075 од 2. IV. 1964 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 20, ред. број 268, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Колар Љачка М. Шерафедин, со 
седиште во Струга, ул. „Иса Пелар" бр. 13. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: коларски изра-
ботки! и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љачка 
М. Шерафедин. (200) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-3348/1 од 14. IV. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 20, рег. број 271, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бравар Џемаил X. Бајрактар, 
со седиште во Струга, ул. „Први мај" бр. 15. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: браварски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џе-
маил X. Бајрактар. (201) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-3340/1 од 14. IV. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
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на страна 20, ред. бр. 272, книга I занаетчискиот 
дуќан под фирма: Налбат Џемаил X. Бајрактар, 
со седиште во Струга, ул. „Први мај" бр. 15. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: налбатски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џе-
маил X. Бајрактар. (202) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-3050/1 од 2. IV. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 20, рег. бр. 269, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Фотограф Душан М. Гореновски, 
со седиште во Струга, ул. „8 ноември" бр. 1. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: фотографски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
М. Гореновски. (203) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-3777/1 од 27. IV. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 20, ред. бр. 274, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач Дика Ајрула, со седиш-
те во Струга, кеј „Борис Кидрич" бр. 16. Предмет 
на работењето на дуќанот е: шиење на машка об-
лека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дика 
Ајрула. " (204) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-5019/1 од 11. V. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 21, ред. бр. 276, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Лимпе К. Тр-
пеноски, со седиште во село Октиси. Предмет на 
работењето на дуќанот е: зидаро-фасадерски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лимпе 
К. Трпеноски. (205) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-5606/1 од 27. V. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 21, рег. бр. 280, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Фасадер „Иднина" Бранко Ј. 
Џепароски, со седиште во село Октиси. Предмет 
на работењето на дуќанот е: фасадерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко 
Ј. Џепароски. (206) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-5005/1 од 23. V. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 21, ред. бр. 278, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Јован Алулоски, 
со седиште во село Вевчани Предмет на работе-
њето на дуќанот е: ѕидаро-фасадерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Алулоски. (207) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-5356/1 од 20. V. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 21, рег. бр. 276, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Фасадер „Иднина" Душан Вел-
ковски, со седиште во село Вевчани. Предмет на 
работењето на дуќанот е: фасадерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Велковски. (208) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-3322/1 од 30. V. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 21, ред. бр. 281, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Слаткар Неим Рецепи, со се-
диште во Струга, ул. „Маршал Тито" бр. 39. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: правење и про-
давање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неим 
Рецепи. ' (209) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-7502/1 од 17. VIII. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 21, рег. бр. 286, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Работилница за велосипеди на 
Сефедин Миминов ски, со седиште во Струга, ул. 
„Пролетерски бригади" бр. 16. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: велосипедски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Се-
федин Миминов ски. (210) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-8444/1 од 28. VIП. 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 21, рег. бр. 285, книга I, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер „Младост" 
Свето П. Русевски, со седиште во село Вевчани. 
Предмет на работењето на дуќанот е: ѕидаро-фаса-
дерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Свето 
П. Русевски. (211) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-8554/1 од 28. VIII. 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 21, рег. бр. 287, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Електроинсталатерска работил-
ница „Електрон" на Велимир Димитриески, со се-
диште во Струга, ул. „Цветан Димов" бр. 21. 
Предмет на работењето на дуќанот е: електроин-
сталатерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вели-
мир Димитриески. (212) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга број 
07-8971/1 од 12. IX. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
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на страна 21, рег. бр. 288, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач Усеин Е. Шашко, со се-
диште во Струга, ул. „Братство единство" бр. 1. 
Предмет на работењето на дуќанот е: шиење на 
машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Усеин 
Е. Шашко. (213) 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митра 
Мој сова Кехаја. (220) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар број 
04-6095 од 5. X. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 77, рег. бр. 565, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Невзат Веби ја Болеци, со се-
диште во Гостивар. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: изработка и поправка на разен мебел од 
дрво, изработка и поправка на градежна столарија 
и др. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Невзат 
Вебија Болеци. (215) 

На основа дозволата од Отсек за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар бр 
04-5957/1 од 28. IX. 1964 година, е запишан во ре-
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
на страна 67, рег. бр. 563, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Фадил Рамиза Ризвана, со седиште 
во Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: 
шиење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фадил 
Рамиза Ризвана. (216) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Валандово 
бр. 03-1652/1 од 18. V. 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 14, ред. бр. 2, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Слаткар Абдула Фаиков Мифтари, 
со седиште во село Пирава. Предмет на работење-
то на дуќанот е: изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абду-
ла Фаиков Мифтари. (218) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани бр. 
03-6672 од 29. IX. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 306, рег. бр. 306/1У, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Лимар Лазар Глигоров Захариев, со 
седиште во Кочани. Предмет на работењето на 
дуќанот е: лимарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар 
Глигоров Захариев. (221) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Дебар број 
03-4334/1 од 26. IX. 1964 година, е запишан во' ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 261, рег. бр. 213, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Столар Арслан Шаќиров Кадриовски, 
со седиште во Дебар. Предмет на работењето на 
дуќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ар-
слан Шаќиров Кадриовски. (219) 

На основа дозволата од, Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани бр. 
03-7781 од 8. X. 1964 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 308, рег. бр. 308/1У, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Столар Александар Бојков Стоилов, 
со седиште во село Кучичино. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: сточарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Бојков Стоилов. (222) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани бр. 
03-5644/1964 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
304, рег. бр. 304/1У, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Шивач Гојко Стојнев Тасков, со седиште во 
село Зрновци. Предмет на работењето на дуќанот 
е: шиење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гојко 
Стојнев Тасков. (223) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар бр. 
04-5959 од 28. IX. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 67, рег. бр. 564, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Мурат Емина (Мурати) Муареми, 
со седиште во Гостивар. Предмет на работењето 
на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мурат 
Емина (Мурати) Муареми. (224) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Дебар бр. 
03-4142/1 од 21. IX. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 262, рег. бр. 214, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кувенџиска работилница „Филиграм" 
на Митра Мој сова Кехаја, со седиште во Дебар. 
Предмет на работењето на дуќанот е: кувенџиски 
изработки и услуги. 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
и комунални работи на Собранието на општината 
Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 42, рег. бр. 710, 
книга И, занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-
вода Зора Пантева Здравевска, со седиште во 
Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: про-
дажба на сода-вода, лимонада и оранжада. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зора 
Пантева Здравевска . (225) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-8910 од 29. X. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 310, рег. бр. 310/1У, занаетчискиот дуќан 
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под фирма: Столар Боро Живков Стефанов, со 
седиште во село Чифлик. Предмет на работењето 
на дуќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро 
Живков Стефанов. (226) 

На основа дозволата од Собранието на општи-
ната Тетово број 04-13164/1 од 17. X. 1964 година, 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. бр. 1194, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Колар Сервет Абушов Елмази, 
со седиште во село Џепчиште Предмет на работе-
њето на дуќанот е: коларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сервет 
Абушов Елмази. (227) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-3980 од 29. X. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 309, рег. бр. 309/1У, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бојаџија Илија Александар Јовановиќ, 
со седиште во Кочани. Предмет на работењето на 
дуќанот е: бојаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Александар Јовановиќ. (228) 

На основа дозволата од Собранието на општи-
ната Тетово број 04-13164/1 од 17. X. 1964 година, 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. бр. 1195, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бравар Нуриќемаљ 3. Азири, 
со седиште во Тетово, ул. „Никола Тесла" бр. 25. 
Предмет на работењето на дуќанот е: браварски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нури-
ќемаљ 3. Азири. (229) 

ници на страна 558, рег. бр. 559, книга I, занает-
чискиот дуќан под фирма: Слаткар Илми А. Фа-
ризи, со седиште во Тетово, ул. „Бр. Миладинови" 
бр. 88. Предмет на работењето на дуќанот е: изра-
ботка и продажба на слатки и др. слаткарски 
производи, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илми 
А. Фаризи. (232) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-9183 од 2. XI. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 311, рег. бр. 311/1У, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер Владо Борисов Александров, 
со седиште во с. Грдовци. Предмет на работењето 
на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо 
Борисов Александров. (230) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар број 
04-6782 од 27. X. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 67, бр. 567, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Чевлар Керамедин Џемила Фејзилахи, со седиште 
во Гостивар, ул. „Бр. Гиновски" бр. 25. Предмет на 
работењето на дуќанот е: изработка и поправка 
на чевли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кера-
медин Џемила Фејзилахи. (233) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар 
број 04-6548 од 27. X. 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 67, бр. 568, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Браваро-лимар Намик Вејселов Бекири, со 
седиште во село Врапчиште. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: браваро-лимарски п,роизводи 
и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Намик 
Веј се лов Бекири. (234) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар броЈ 
04-6746 од 27. X. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 67, бр. 566, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Стаклорезач Абдулселам Шаќира Зубери, со 
седиште во село Врапчиште. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: стаклорезачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдул-
селман Шаќира Зубери. (235) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-6575 од 28. IX. 1964 година," е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 303, рег. бр. 303/1У, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Фризер Љупчо Тодоров Гацов, со се-
диште во Кочани. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љупчо 
Тодоров Гацов. (231) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-4219 од 28. VIII. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 301, рег. бр. 301/ГУ, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач Милан Анпов Арсов, со се-
диште во Кочани. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: шиење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Анпов Арсов. (236) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство и труд на Собранието на општината Те-
тово бр. 04-8753/1 од 30. VI. 1964 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-

На основа дозволата од Собранието на општи-
ната Тетово бр. 04-13584 од 21. IX. 1964 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 559, рег. бр. 560, книга I, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Плава 
Рефикнешат, со седиште во Тетово, ул. „Радован 
Цониќ" бр. 98. Предмет на работењето на дуќанот 
е: берберски услуги. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Плава 
Рефикнешат. (237) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-3611/1 од 29. IV. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 292, рег. бр. 292/III, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Слаткар Бранко Ефтимов Горгиев, 
со седиште во село Оризари. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: слаткарски изработки и про-
дажба. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко 
Ефтимов Ѓорѓиев. (238) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-7736 од 8. X. 1964 година, е запишан во реги-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 307, рег. бр. 307/ГУ, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Лимар Мито Ангелов Стаменков, со 
седиште во село Оризари. Предмет на работењето 
на дуќанот е: лимарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мито 
Ангелов Стаменков. (239) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство и труд на Собранието на општината Те-
тово број 04-9301/1 од 13. VII. 1964 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 557, рег. бр. 558, книга I, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Таип 
Несими, со седиште во село Џепчиште. Предмет 
на работењето на дуќанот е: слаткарски изработ-
ки и продажба. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Таип 
Несими. (241) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Дебар број 
03-5898 од 2. XII. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 364, рег. број 216, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Лимар Медат Оломан Баланца, со седиште 
во Дебар, ул. „Братство единство" бр. 79. Предмет 
на работењето на дуќанот е: лимарски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Медат 
Оломан Баланца. (243) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Струга, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. бр. 293, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Работилница за хемиско чистење на 
Ристо Г. Иваноски, со седиште во Струга, ул. „Про-
летерски бригади" бр. 35. Предмет на работењето 
на дуќанот е: хемиско чистење, бојадисување и 
импрегрирање на преѓа, ткаенини и облека 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Ѓ. Иваноски. (247) 
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На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-10825 од 17. ХП. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 314, рег. бр. 314/1У, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Електро-инсталатерска работилница^ 
на Ристо Китанов Ристов, со седиште во Кочани. 
Предмет на работењето на дуќанот е: електроин-
сталатерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Китанов Ристов. (250) 

КОНКУРСИ 
РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ПРИ ОСНОВНОТО 
УЧИЛИШТЕ „РИЛИНДЈА" ВО С. ЛОЈАНЕ -

КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите места за наставен 
и воспитен персонал во училиштето, за учебната 
1965/66 година и тоа: 

— Наставник по македонски јазик — — 1 
— Наставник по француски јазик — — 1 
— Наставник по физика — — — — 1 
— Наставник по историја и географија — 1 
— Наставник по биологија и хемија — 1 
— Наставник или стручен учител по ОТО 1 
— Наставник или стручен учител по му-

зичко воспитување — — — — — 1 
— Учители за одделенска настава по 

шиптарски јазик —- — — — — — 6 

Услови: 
Кандидатите треба да го познаваат шиптарскиот 

Јазик. 

Кандидатите што сакаат да конкурираат на 
упразнетите места да поднесат таксирани молби со 
потребните податоци за движењето во службата и 
оценувачки листови за последните три години. 

Наставниците да имаат завршено ВПШ, а за 
учителите завршено учителска школа. Додека за 
стручните учители да имаат соодветна стручна 
школа за струката. 

Лица кои прв пат стапуваат на работа треба да 
дадат лична изјава дека не се степендијанти и дека 
немаат никаква обврска. 

Кон молбата треба да се приложат: 
1. Документ за школска, односно стручна ква-

лификација, 
2. Препис од оценките, карактеристика за по-

следните 3 години, 
3. Лица кои засниваат работен однос прв пат 

треба да ги достават и документите по чл. 
31 од Законот за јавните службеници. 

Молбите со некомплетирани документи нема да 
се земаат во разгледување. (969) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Комисијата за засновање и откажување на 
работни односи при Погонот за земјоделско про-
изводство „РАДОБОР" с. Радобор — Битолска 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место раководител 
по пошумување 

У с л о в и : 
Кандидатите да имаат завршено шумарски 

факултет со пракса и без пракса. 
Плата по правилникот за распределба на лич-

ните доходи на погонот. 
Настап на работа од 1-1Х-1965 година. 
Молбите се доставуваат до- Комисијата за за-

сновање и откажување на работен однос при 
Погонот за земјоделско производство „РАДОБОР" 
од с. Радобор — Битолско. 

Конкурсот е отворен 1(5' дена по објавувањето. 
(1034) 

СОВЕТОТ НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА „ВУК 
КАРАЏИН" - ГОСТИВАР 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
— Управител на Градската библиотека. 
УСЛОВИ: Кандидатот треба да има завршено 

висока, виша или средна стручна спрема. Молбите 
со краток опис за движењето во службата такси-
рани со 50 динари таксени марки и документите 
по член 31 од Законот за јавните службеници се 
доставуваат до Градската библиотека „Вук Кара-
џин , Гостивар. 

Конкурсот трае 15 дека по објавувањето. (1035) 

Конкурсната комисија на Комуналниот завод за 
социјално осигурување — Куманово, на основа член 
12 и 13 од Одлуката за засновање на трудовиот 
однос на работниците на Комуналниот завод за 
социјално осигурување - Куманово 

р а о п и ш у в а 

ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетото работно место ЗДРА-
ВЕН СОВЕТНИК (Отсек за здравствено осигуру-
вање) во Комунален завод за социјално осигуру-
вање — Куманово. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови: 
— да имаат висока стручна спрема, завршено меди-

цински факултет, три години практика и положен 
стручен испит. 

Личниот доход ќе биде определен според Правил-
никот за распределба на личниот доход на 
работниците во Комуналниот завод за соци-
јално осигурување — Куманово. 

Патните и селидбените трошоци паѓаат на товар 
на КЗСО — Куманово, во случај да биде при-
мен кандидат чие што место на работење и 
живеење е вон од град Куманово. 

Кандидатите покрај молбата правилно таксирана 
со 50 динари административни такси да доста-
ват: биографија, диплома за завршен меди-
цински факултет, уверение за положен стру-
чен испит, извод од матична книга на роде-
ните, уверение дека е телесно и душевно 
способен за работа и уверение дека со судска 
пресуда не му е одземено правото на работа. 

Запослените кандидати треба да достават соглас-
ност од установата — претпријатието каде што 
работат, дека можат да конкурираат и дека 
ќе бидат ослободени во случај да бидат при-
мени, како и извод од персонален — службе-
нички лист за работен стаж. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Молбите заедно со документите се доставуваат во 
писарницата на Комуналниот завод за соци-
јално осигурување — Куманово, секој работен 
ден додека трае конкурсот. 

Некомплетираните молби со потребни документи 
нема да бидат земени во разгледување. 

(937) 

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ПРИ ИН-
СТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите работни места: 
1. Асистент во одделот за народна книжевност; и 
2. Уредник на текстови од областа на народната 

книжевност. 
У с л о в и : Кандидатите од двете работни места 

треба да имаат завршено филозофски факултет-
историја на книжевностите на народите на СФРЈ. 
Покрај школската подготовка, за работното место 
асистент се бара покажана способност за научно-
литературна дејност, а за работното место уредник, 
да работел на редактирање, уредување и издавање 
на текстови и познавање на францускиот и англи-
скиот јазик. 

Молбите со кратки биографии и другите потреб-
ни документи се доставуваат до Институтот за фол-
клор — Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (1005) 

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ИНДУСТРИСКИОТ (КОМБИНАТ 
,,ОВЧЕ ПОЛЕ" - СВЕТИ НИКОЛЕ 

распишува 

ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за целосна изградба на инвестиционен објект — 
Станбена зграда — месност Парк во Свети Николе. 

Наддавањето ќе се одржи во просториите на 
главната дирекција на инвеститорот, 7 дена од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ" 
— со почеток во 10 саатот. 

Рок за отпочнување изградбата на објектот е 
најдоцна 10 дена по потпишување на договорот. 

Рок за завршување на изградбата е 1. VI. 1966 
година, а може и порано. 



Стр. 760 -- Бр. 30 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 16 август 1965 

Учесниците на наддавањето се должни да до-
стават: 

1. Писмена понуда во затворен плик со ознака 
„Станбена зграда"; 

2. Потврда за регистрација на работната орга-
низација; 

3. Доказ за положена кауција 1% од вредноста; 
4. Доказ за својот расположив капацитет за 

изградба на онакви објекти и 
5. Полномошно. 
Елаборатот се става на увид секој работен ден 

од 8—14 саатот во просториите на Главната ди-
рекција при Комбинатот во Свети Николе. (971) 

Комисијата за распишување на јавно надда-
вање, формирана од страна на Работничкиот совет 
при Тутуновиот комбинат — Куманово 

р а с п и ш у в а 

Ј А В Н О Н А Д Д А В А Њ Е 

за изградба на магацин за ферментиран тутун во 
дворот на Комбинатот, на ул. „И октомври" бр. 80 
Куманово. 

Претсметковната вредност на објектот изнесува 
110,000.000 динари во кој износ влегуваат и водо-
водот, канализацијата, електричната и громобран-
ската инсталација. 

Наддавањето ќе се изврши со фиксна цена 
клуч во раце во просториите на комбинатот 30 дена 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ" на 16. IX. 1965 година со почеток во 10 саатот. 

Рок за завршување на работите е 31. ХП. 1965 
година. 

Учесниците на наддавањето се должни да до-
стават: 

1. Писмена понуда во затворен плик на кој 
треба да стои „НЕ ОТВАРАЈ" понуда за изведу-
вање, 

2. Гарантно писмо од Народната банка за поло-
жена кауција 1% од пресметковната вредност на 
објектот, 

3. Доказ за регистрација на претпријатието, 
4. Овластување на претставникот кој полно!-

важно ќе го застапува претпријатието на наддава-
њето, 

5. Податоци за капацитетите што ќе бидат ан-
гажирани за извршување на објектот инженерско-
технички кадар, градежна механизација и моторни 
транспортни средства. 

Елаборатот се става на увид секој работен ден 
од 7 до 14 саатот во просториите на Тутуновиот ком-
бинат — Куманово. 

Поблиски информации можат да се добијат не-
посредно или преку телефон 50-033. (1016) 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
Врз основа на член 43 од Основниот закон за 

судовите од општа надлежност („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 7/1965 година) Собранието на Соција-
листичка Република Македонија соопштува дека 
ќе врши избор на претседатели на окружните су-
дови во Битола, Охрид и Тетово. 

Заинтересираните1 лица можат да се пријават 
на Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на СРМ најдоцна до 10 сеп-
тември 1965 година. Доколку не се пријават канди-
дати во определениот рок, пријави ќе се примаат 
до пополнување на местото. (1017) 
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327. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за висината на придонесот за 
додаток на деца на ужи,вателите на пен-
зија за 1965 година — — — — — — 756 

328. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за делот на придонесите на 
Фондот на инвалидското и пензиското 
осигурување КОЈ во 1965 година се при-
знава на фондовите на здравственото 
осигурување за трошоците на проф сото-
на лната рехабилитација и запослување на 
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Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско'издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а. Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 
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