СЛУЖБЕН ВЕСНИК

н д СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Вторник, 6 октомври 1964
»Службен весник на СРМ" излеПретплата за 1964 год. изнесува
2.200 дин. Овој број чини 32 дин.
Скопје
гува по потреба, Ракописите не
Год. X X Жиро сметка број 808-Ш1-6&8
се враќаат. Огласи по тарифата Број 35

181.
На основа член 92 став 1 точка 2 од Законот
за организација и финансирање на социјалното
осигурување („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 22/62),
Извршниот совет донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
НОРМИТЕ НА ДОДАЈНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1964 ГОДИНА
1. Се дава согласност на Одлуката за нормите
на додајниот придонес за инвалидско осигурување
за 1964 година, донесена од Собранието на Републичката заедница з а социјално осигурување на р а ботниците на Социјалистичка Република Македонија под бр. 07-1213/1 од 11-1У-1964 година.
2, Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето.
Бр. 09-1666/1
10 јули 1964 година
Скопје
Претседател
па Извршниот совет,
Александар Грличков, е. р.

182.
На основа член 16 став 2 од Законот за електростопанските организации („Службен лист на
Ф Н Р Ј " бр. 2/58, 1/59, 16/61, 13/63 и 38/64) и точката
5 и 6 од Наредбата за општиот ред на првенство
за испорака на електрична енергија („Службен
лист на С Ф Р Ј " бр. 7/64) по предлог на Заедницата
на електростопанските претпријатија на СРМ, Р е публичкиот секретар за индустрија издава
Н А Р Е Д Б А
ЗА РЕДОТ НА ПРВЕНСТВО ЗА ИСПОРАКА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈАНА ПОТРОШУВАЧИТЕ
1. Испораката на електрична енергија на потрошувачите во случај на осетен недостиг на електрична енергија се врши според редот на првенство утврден со оваа наредба.
2. За испорака на електрична енергија се утврдуваат четири (редови на првенство:
Во I ред првенство спаѓа испорака на електрична енергија з а сета потрошувачка, освен потрошувачката од II до IV ред на првенство.
Во II ред на првенство спаѓа испорака на
електрична енергија за затоплување на станови,
к а к о и за улично осветление над потребниот минимум.

Во III ред на првенство спаѓа испорака на
електрична енергија за затоплување на деловни
простории и за осветлување на излози и реклами.
Во IV ред на првенство спаѓа испорака на
електрична енергија во електричните печки за
производство на ж е л е з о од руда, к а к о и за производство на феролсгури и други легури на метали и карбиди.
3. Ако расположивата количина на електрична
енергија не може да ја подмири сета потрошувачка
(точка 2), испорака на електрична енергија за потрошувачите на електрична енергија од IV ред
првенство ќ е се намали — до 70%, а на дистрибутивното електрично претпријатие „Електро Македонија" — до 5%.
Ако недостигот на електрична енергија е таков
да мора да се и з в р ш а т поголеми ограничувања од
став 1 на оваа точка, испорака на електрична енергија за потрошувачката од IV ред на првенство
ќе се намали до 100%, а на дистрибутивното електрично претпријатие „Електро Македонија" —
до 10%.
4. Ограничувањето на испораката на електрична енергија по оваа наредба го спроведува дисггечерската служба на Заедницата на електростопанските претпријатија на СРМ, согласно овластувањето на член 17 на Законот за електростопанските
претпријатија и точка 9 на Наредбата за општиот
ред на првенство за испорака на електрична енергија („Службен лист на С Ф Р Ј " бр. 7/64).
На основа редоследот на ограничувањата на
испораката на електрична енергија диспечерската
служба на Заедницата на електростопанските претп р и ј а т и ј а на СРМ го определува временскиот распоред на ограничувањата на користењето на електрична енергија и количините на електричната
енергија што се ограничуваат.
5. Во границите на редот на првенството за
испорака на електрична енергија на потрошувачите предвиден со оваа наредба, дистрибутивното
претпријатие „Електро-Македонија" донесува предлог за расподелба на зададените ограничувања по
количини и по категории на потрошувачи, по претходно мислење на Републичкиот секретаријат за
индустрија.
6. З а повредите на одредбите во точка 2 и 3 на
оваа наредба електростопанска организација и одговорното лице во таа организација ќ е се казнат
според одредбите на член 95 став 1, точка 3 и 4
став 2 од Законот за електростопанските
зации.

органи-

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ

Стр. 594 — Бр. 35

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 01-1715/1
2 октомври 1964 година
Скопје
Секретар
на Републичкиот секретаријат
за индустрија,
Васил Туџаров, с. р.

183.
На основа член 53 став 3 од Законот за здравствено осигурување на земјоделците („Службен
весник на СРМ" бр. 14/63 и 39/63), Републичкиот
секретар за труд, по предлог од Републичкиот
'завод за социјално осигурување — Скопје, пропишува
У П А Т
С Т В О
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

ЗА

I
1. Комуналните заводи за ссцијалнс осигурување водат евиденција за лицата што се здравствено осигурени со Законот за здравствено осигурување на земјоделците (во натамошниот текст:
Закон) според одредбите на ова упатство.
2. Евиденцијата од претходната точка се води
на следниве обрасци;
а) пријава за здравствено осигурување на земјоделците;
б) личен картон на здравствено осигуреното
зем ј од е леко домаќинство;
в) пријава за промените во осигурувањето на
земјоделците, и
г) книга на издадените здравствени легитимации на осигурениците — земјоделци.
Обрасците од а) до г) се составен дел на ова
упатство.
Пријава за здравствено осигурување
на земјоделците
3. Старешината на земјоделското домаќинство
кое подлежи на задолжително здравствено осигурување, за себе и за членовите на своето домаќинство, поднесува пријава за здравствено осигурување на пјропишаниот образец.
4. Пријавата за здравствено осигурување се
поднесува во два примерка од кои, еден до надлежниот општински орган на управата, а еден до
надлежниот комунален завод за социјално оои^
турување.
5. Пријавата за здравствено осигурување на
земјоделците се поднесува во рок од 8 дена од
денот кога настанала обврската за задолжителното
здравствено осигурување.
Личен картон за здравствено осигурување на
земјоделско домаќинство
6. Врз основа на пријавата за здравствено осигурување, комуналниот завод за соди јално осигу-
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рување отвора личен картон за секое здравствено
осигурано земјоделско домаќинство на пропишан
образец.
7. На првата страна од личниот картон се внесуваат Податоците за здравствено осигурените членови на земјоделското домаќинство, а на втората
страна податоци за користење на стационарно
лекување на осигурените членови на домаќинството.
8. Личните картони на здравствено осигурените
земјоделски домаќинства се средуваат во картотека, по населени места и по азбучен ред, според
презимето на старешината на домаќинството.
Пријава за промени во осигурувањето
на земјоделците
9. За настанатите промени во осигурувањето,
како што се: раѓање или смрт на член на домаќинството, засновување или престанок на трудов
однос, престанок на школување, промена на местожителство и ел., старешината на домаќинството
поднесува пријава за промена на осигурувањето во
рок од 8 дена.
10. Пријавата за промена во осигурувањето се
пополнува! во два примероци и се поднесува на
комуналниот завод и на органот на управата предвидени ве точка 4 од ова упатство.
11. Врз основа на пријавата за промени во
осигурувањето, се вршат измени и дополнувања
во личниот картон на домаќинството на осигуреникот, во пријавата за здравствено осигурување
и во другите книги и евиденции.
Книга на издадените здравствени легитимации на
осигурениците — земјоделци
12. Секоја издадена здравствена легитимација
на земјоделските осигуреници се воведува во книгата на издадените здравствени легитимации.
13 Книгата на издадените здравствени легитимации на земјоделските осигуреници се води при
комуналните заводи за социјално осигурување по
општини.
14. . Настанатите
промени во здравственото
осигурување, како и издавањето на „замена" или
„дупликат" на здравствени легитимации се забележува на соодветно место во книгата за издадените здравствени легитимации.
II
15. Комуналните заводи за социјално осигурување, врз основа на сметките за извршените здравствени услуги и податоците од здравствените установи, секој месец составуваат збирен преглед за
користените здравствени услуги од земјоделските
осигуреници и му го доставуваат на Републичкиот
завод за социјално осигурување.
Збирните прегледи се составуваат по комунални заедници, а внатре во комуналните заедници,
по општини.
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16. Со влегувањето во сила на ова упатство,
престанува да важи Упатството за начинот на водењето евиденција за лицата осигурени по Законот
за здравствено осигурување на земјоделските производители („Службен весник на СРМ" бр. 23/60).

Бр. 35 — Стр. 595

17. Ова упатство влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на
СРМ".
Бр. 06-618/1
14 септември 1964 година
Скопје
Републички секретар за труд,
Васка Дуганова, е р.

(Формат 210 X 297)

КОМУНАЛЕН ЗАВОД ЗА 00|ИЈАЛН0 ОСИГУРУВАЊЕ ВО

Образец 3 0 - 1

Реден број на пријавата

Филијала

Број на личниот картон

Општина

_______

Број на даночната е/ка
П Р И Ј А В А
За здравствено осигурување на земјоделци и членови на нивни семејства
I. Старешина на земјоделското домаќинство
Презиме, татково име и име
Место на живеење

занимање

Дали е осигуран по друг основ и по кој
На чие име се води даночната обврска

Ред.
број

II. Лицата кои се пријавуваат за здравствено осигурување како земјоделци
Ден, месец и го- Сродство со старе- Број ца здравствена домакин- ната легитимација
дина на раѓањето шината ството

I

Презиме, татково име и име

!
И. т. н.
Потпишаниот изјавувам дека наведените податоци се точни, дека со наведените лица живеам во заедничко домаќинство и дека истите се бават со земјоделска дејност.
Потпис,
Во

на ден

196.... год.
потврдува дека податоците

Одделението за стопанство на општинското собрание во

во пријавата се точни и дека наведените лица во истата се земјоделци и имаат право за здравствено осигурување
како земјоделци.
Потпис,

(Печат)
Број

_196

година.

Податоците од пријавата ги внел во личниот картон и издал здравствена легитимација.
Службеник на заводот,

Стр. 596 — Бр. 35

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ

КОМУНАЛЕН ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРУВАЊЕ

КОМУНАЛЕН ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРУВАЊЕ

Образец 3 0 - 2

(Формат 297 X 210

Во

Филијала
Општина
Број на евидентниот лист на НО
на општината

Во
Број на пријавата
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Филијала-испостава во
Потврда з а поднесената пријава
еа промената

ПРИЈАВА ЗА ПРОМЕНАТА
во осигурување на земјоделецот

Во земјоделското домаќинство
Старешина на земјоделското семејство:

Презиме* татково име и име

Пријавил на ден ,

Датум на раѓањето
Занимање

Почеток-престанување на правото од здравственото осигурување за:

Општина и место на живеењето
.
Дали е осигуруван по други прописи од социјалното
осигурување

Во

Место на раѓањето

Ги пријавувам
следните промени во моето
домаќинство во поглед на правата од здравствено осигурување :

Презиме и име

Роден-а ден
мееец
и година

(М.П.)

Однос спрема
Во што
старешината
настанала
на земјоделско- промето домаќинство
ната

ден

Промената ја впишал во пријавата
Датум и потпис на службеникот
на заводот:

Потпис,

Упутство з а пополнување на пријавите
з а промената

Изјавувам дека овие податоци се потполно точни и вистинити

Во

ден

Потпис:
на старешината
(данокопл атецо т)

Потврдува Општинското собрание

1. Со оваа пријава се пополнуваат сите промени кои настанале кај Ј земјоделецот. Како такви
промени доѓаат во предвид, на пример, раѓање на
ново дете, или член на земјоделското семејство
кој е бил во работен однос останал дома да ја работи имовината и т. н. Во таквите случаи заводот
издава на пријавеното лице здравствена легитимација.
2. Со оваа пријава, исто така се пријавува
и престанување на здравственото осигурување. На
пример, кога земјоделецот стапи во работен однос,
во случај на смрт и т. н. Во таквите случаи потребно е со оваа пријава да се приложи и здравствена легитимација за лицето на кого правото на
здравствено осигурување по законот за здравственото осигурување на земјоделецот му престанува.
За поднесената пријава за промената се издава потврдата.

(Формат 2 1 0 Х 1 7 5

Образец ЗО-З

ЛИЧЕН КАРТОН ВА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ
Презиме, таково име и име на старешината на домаќинството

Општина
Број на поседовниот лист
Број на даночната сметка

Адреса:

2

3

4
1

!

од

до

5

6
1
1
1

и т. н.

Број на пријавата за
промет

Датум на
раѓањето

1

Осигурен

Број на здравствената легитимација

Презиме, татково име и име
на здравствено осигурените членови
на домаќинството

Сродство со
старешината

Ред. број

Број на пријавата

7

б
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1

КОРИСТЕНО СТАЦИОНАРНО ЛЕКУВАЊЕ
Лекувањето траело

од

до

дена

Вкупно

од фондот
за прошир.
осигурув.

Број и дата
на сметката

Член и точка
од законот

1

Каде се
лекувал

од фондот
за основно
осигур.

Име на
болниот

Трошкови на лекувањето дин.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

и т. н.

(Формат 297 X 420)

Образац 3 0 - 4

К Н И Г А
1
Одзе мена
Потврда здраве;твена
на
легити.маци ја
приемот
дата причина

Забелешка

Место
на живеење

Дата на
издавањето

член од
семејство
(сродство)

Година на 1
раѓање
|

дли е

Реден број
на пријавата

Тп

Презиме, татково име и
име на лицето на кое е издадена здравствена легитимација

производител

Ред. број

на издадени здравствени легитимации на земјоделските осигуреници и нивните^членовш на семејството

и т. н.

184.
На основа член 91 став 2 и член 92 став 1
точка 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист
на Ф Н Р Ј " бр. 22/62) и Одлуката за определување
гранки, групи односно подгрупи организации во
кои може да се определи додатен придонес за
инвалидско осигурување („Службен весник на
СРМ" бр. 18/64), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците
на СР Македонија на седницата одржана на 11
април 1964 година донесе
О Д Л У К А
ЗА НОРМИТЕ НА ДОДАЈНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1964 ГОДИНА

Додатен придонес за инвалидско осигурување
ќе плаќаат сите организации во гранките, односно
групите и подгрупите на организациите предвидени
со точка I од Одлуката за определување гранки,
групи, односно подгрупи на организациите во кои
може да се определи додатен придонес за инвалидско осигурување.
И
Нормите на додај ните придонеси за инвалидско осигурување се определуваат спојред процен-

тот на инвалидизирање на осигурениците запослени
во поодделни гранки, групи, односно подгрупи на
организациите кои изнесуваат:
1. За сите организации во гранката
812-00 Комунална дејност
0,70%
2. З а сите организации во групата:
а) 725—30 Претпријатија и д у ќ а ни за производство на
кожени обувки по мера
и за нивно поправање
0,70%
б) 311—10 Претпријатие за одгледување на шуми и
412—10 П|ретпријатија за висок а градба
0,60%
в) 116—50 П р е т р г а ј атија з а производство на порцелан и
керамика,
124—20 Претпријатија за производство на памучни предива и ткаенини,
124—30 Претпријатија за производство на волнени предива и ткаенини,
127—10 Мелници и луперници
на ориз,
129—10 Претпријатија за обработка на тутун,
129—20 Претпријатија за производство на цигари, темпу си и друго
0*50^
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г) 124—40 Претпријатија за производство на предива и
ткаенини од природна и
вештачка свила
3. За подгрупа на организациите
а) 115—12 Рудници на олово
цинк

185.

0,30%

и
0,70%

б) 115—18 Рудници на други обоени метали,
611—13 Претпријатија и дуќани
на трговијата на мало со
разни прехранбени продукти, алкохолни пијалоци, куќни потреби и
друго,
611—21 Претпријатија и дуќани
на трговијата со тутунски преработки и
611—22 Претпријатија и дуќани
за трговија на мало со
текстил, кратки плетени
стоки и конфекција
в) 127—21 Пекари и
211—18 Други
специјализирани
земјоделско-производителни претпријатија
г) 211—11 Зем јод ел ^©-индустрисЗемјоделски стопанства и

211—13

Сточарски фарми

ДО Р Е П У Б Л И Ч К И О Т СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Р Е П У Б ЛИКА МАКЕДОНИЈА
Скопје
Републичката

изборна комисија за избор на

пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, ги прими изборните акти од
дополнителните избори- на пратеник во Републичкиот собор, во Изборната единица Теарце П, па во
смисла на член 132 став 1 во врска со член 141
од Законот за избор на пратеници на Собранието
на Социјалистичка Република Македонија, го поднесува следниот
0,60%

0,50%

ки комбинати,
211—12

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

0,30%

III
Оваа одлука нема да се применува на организациите к а ј што процентот на инвалидноста е под
просекот утврден за гранките, групите, односно
подгрупите опфатени со оваа одлука.
Републичкиот завод за социјално осигурување
ќе достави список до заинтересираните служби за
организациите на кои нема да се применува оваа
одлука.
IV
Додатен придонес за инвалидско осигурување
по нормите сд точка И на оваа одлука се пресметува од бруто износот на личниот доход на работниците.
V
Од 1 јануари 1964 година престанува да важи
одлуката за стопите на додајните придонеси за инвалидско осигурување („Службен весник на СРМ"
број 21/63).
VI
Оваа одлука влегува во сила по осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија".
Број 07-1213/1
11 април 1964 година
Скопје
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ НА СРМ
Претседател,
Михајло Апостолски, е. р

И З В Е Ш Т А Ј
1. Дополнителните избори за избор на пратеник во Републичкиот собор во Изборната единица
Теарце П, распишани со решението на претседателот на Собранието бр. 1516 од 13 јули 1964 година, се одржани на 20 септември 1964 година.
2. На дополнителните избори избирачите гласаа непосредно за кандидатот Ацовски Боризов
Гоко, чија кандидатура ја потврди Општинската
изборна комисија со седиште во Теарце, а објавена
од Републичката изборна комисија под број 553/1
ед 8 септември 10о4 година („Службен весник на
СРМ" бр. 32 од 9. IX. 1964 година), кој беше избран
како кандидат за пратеник во Општинското собрание Теарце на 7 септември 1961 година.
3. Општинската изборна комисија со седиште
во Теарце го утврди резултатот од изборите на
начинот предвиден во членовите 127—129 од Законот за избор на пратеници на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија.
Резултатот од изборите е следен:
Запишано избирачи

7.365

%

Гласале
6.458 87,7
За кандидатот Ацовски Боризов Ѓоко 6.401 99,1
Неважни гласачки ливчиња
57 0,9
Врз основа на ова, Општинската изборна комисија со седиште во Теарце го прогласи за пратеник на Републичкиот собор, кандидатот Ацовски
Боризов Ѓоко, од Теарце.
Број 554/1
22 септември 1964 година
Скопје
Секретар,
Горѓи Цаца, е. р.

Заменик претседател,
Јован Дуковски, е. р.
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Ом асен дел
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-^14851/1 ед 3
септември 1964 година, ја одобри промената на ф а милијарното име на Јорданов Јосиф, роден на 13
февруари 1942 година во град Титов Велес, од родители: татко Трајко и мајка Василка, така што во
иднина фамилијарниот© име ќе му гласи Капчев.
Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
^
(419)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13419/1 од 5
август 1964 година, ја одобри промената на личното име на Јовановски Радован, роден на 20
јануари 1934 година во Кочишта, Битолска околија, од татко Крсто и мајка Гајтана, така што
во иднина личното име ќ е му гласи Јотевски
Радојко.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(421)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-14797/1-64, ја
одобри промената на фамилијарното име на Витанов Трајко, роден на ден 19 април 1934 година
во село Робово, Штипска околија, од татко Алекса и мајка Комјанија. Промената, е -одобрена и
на Витанова Јелица, родена на 22 мај 1939 година во Штип, од татко Спиро и мајка Марија,
така што во иднина фамилијавното име ќ е им
гласи Глигоров односно Глигорова.
Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ". ,
(422)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-14088 од 15
август 1964 година, ја одобри промената на ф а милијарно!^ име на Пановски Киро, роден на
ден 12 август 1923 година во село Крива Круша,
Титов.велешка околија, од родители: татко Левко
и мајка Ана, така што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^
име ќе му гласи Јовановски.
Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(423)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, Со решението број 20-7528/1 од 24
април 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Станкоска Митра, од село Гостиражни, Битолска околија, родена на ден 5 ноември 1943 година, од родители: татко Пројче и
мајка Везира, така што во иднина роденото име
ќе и гласи Мелита.
Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(426)
Републичкиот * секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13299/1 од 30
јули 1964 година; ја одобри промената на роде-
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ното име на Анакиева Велика, родена на 28 мај
1945 година бо Виница, од родители: татко Ратко
и мајка Марија, така што * во иднина роденото
име ќе и гласи Невена.
Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(427)
4
Републичкиот секретаријат за. внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13921/1 од 3
септември 1964 година, ја одобри промената на
роденото име на Илиевски Тришко, роден на 29
јануари 1947 година во град Скопје, од татко
Благоја и мајка Ратка, така што во иднина роденото име ќе му гласи Тихомир.
Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(428)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-15179/1 од 3
септември 1964 година, ја. одобри промената на
личното име на Мациевски Василија, роден на 29
декември 1920 година во село Маџари, Скопска
околија, од родители: татко Илија и мајка Ката,
така што во иднина личното, име ќе му гласи
Павковски Васил.
Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(429)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-15180/1 од 3
септември 1964 година, ја одобри промената на
личното име на Марковски, Владимир, роден на 26
јули 1936 година во град Скопје, од татко Љубомир и мајка Милица, така што во иднина личното име ќе му гласи Алил Туран.
Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(430)
. Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13365/1 од П
август 1964 година, ја одобри промената на ф а милијарнсто име на Продановиќ Лука, роден на
15 март 1928 година во село Дереза, околија Б ј е ловарска, од мајка АтЅна, така што во иднина ф а милијарното име ќе му гласи -Марковић.
Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(431)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-14522/1 од 20
август 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Ангеловски Петре, роден на 5
септември 1921 година во село Жеравино, Кумановска околија, од татко Мите и мајка Пена,
така што во иднина роденото име ќе му гласи
Пене.
Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(432)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението брод 20-9163 од 15
мај 1964 година, ја одобри промената на фамил и ј а р н о ^ име на Постоловиќ Ристо, роден на
ден 7 март 1923 година во село Љуботен, Штип-
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ска околија, од татко Стојан и мајка Гена, така
што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќ е му гласи

Митевски.
Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(433)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРИ, со решението број 20-8748 од 21 мај
1964 година, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^
име на Грујовски Трајко, роден на ден 17 јули 1937
година во село Утово, Битолска околија, од татко
Цветко и мајка Мара, така што во иднина ф а м и лијарното име ќе му гласи Огненовски.
Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(444)

ИСПРАВКА
Во огласот за промена на роденото име на
Гроздановска Николина, објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 32 од 9 септември 1964 година, на
страна 547, огласен број 387, место отпечатеното
сегашно родено име „ Ж и в к а " треба да стои „Ангелина".

СУДСКИ ОГЛАСИ
О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ
Пред Окружниот суд во Скопје Бинковски
Петре Горѓи од град Скопје, населба „Пролет",
VII зграда, I влез, стан 4, поднесе тужба против
тужената БинКовска Стојан Софија, сега во неизвесност и со непознато место на живеење, за
утврдување и развод на бракот.
Бидејќи местожителството на тужената е непознато се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на
СРМ", да ја соог шти на судот својата сегашна
адреса или да се јави лично. Во противен случај
ќ е л браде поставен привремен старател, кој на
расправата ќе ја застапува на нејзин трошок.
Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 313/64.
(420)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 97, страна 229 е запишано следното:
Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар број 5232 од 7. УШ. 1963 година
дејноста на Продавницата „Напредок" во село
Врапчиште на Трговското претпријатие за промет
со мешовити стоки „Маврово" од Гостивар во иднина се проширува и со следните трговски струки:
текстил, куса и плетена стока и конфекција, парфимериска и козметичка стока, канцелариски материјал, хартија за пишување и школски прибор,
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животни прехрани и предмети за куќни потреби,
производи врз база на шеќер и какао, алкохолни
и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки,
кибрит и прибор, бои и хемикалии и мешана индустриска стока.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 524/63.
(1017)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 59,
страна 235 е запишано следното: На досегашните
потписници на Земјоделската задруга „Напредок"
од село Пирок и тоа: управникот Абдиу Имера
Нејази и Ј у с у ф Исеини, претседател на задругата,
се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.
За в. д. управник на задругата е назначен Ј у суф Исеини. Тој задругата ќе ја потпишува, з а должува и раздолжува со старите регистрирани
потписници Абдулазиза Абдулхамит, касиер, и
Сабрија Илми, книговодител, сметано од 20. V. 1963
година.
В. д. управникот Ј у с у ф Исеини е разрешен од
должност и му престанува правото за потпишување. За управник е назначен Даут Изаири. Тој задругата ќ е ја потпишува, задолжува и раздолжува
со старите регистрирани потписници и тоа: Абдул азиза Абдул хамит, касиер, и Сабрија Илми, книговодител, сметано од 20. V. 1963 година.
Исто така и досегашниот управен одбор на задругата е сменет и за членови на новиот управен
одбор се избрани следните лица: Исеини Мустафа
Јусуф, претседател, Ибрахими Бејтула Хетем, Муниши Сахита Абедин, Шабани Камбера Вејсел,
Б а ј р а м и Камбере Изеир и Сеј ф у л а Халима Исак.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 327/63.
(1004)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 195, страна 513 е запишано следното:
Согласно со решението на Општинското собрание
на општината К р и в а Паланка број 02-3460/1 од
25. VII. 1963 година фирмата на Р у д а р с к о г претпријатие за експлоатација и преработка на бентонитска глина „Рудар", село Ранковци, Кумановска
околија, во иднина се менува и ќ е гласи: Рударско
претпријатие за експлоатација и преработка на
бентонитска глина „Бентомак" од село Гиновци.
Со горецитираното решение на Општинското
собрание на општината Крива Паланка број
02-3460/1 од 25. VII. 1963 година и седиштето на
претпријатието се преместува од Ранковци во село
Гиновци.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 512/63.
(1019)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 653, страна 841 е запишано следното:
Согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 04-4999 од 6. VI.
1963 година фирмата на Претставништвото во Скопје, ул. „Светозар Марковиќ" бр. 85 на „Слове-
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нијалес" — Подјетје за извоз леса ин лесних и з делков — Љубљана во иднина се менува и ќ е гласи: „Словенијалес — кооператива" извоз-увоз унутрашњи трг дрвета и дрвних производа — Љубљана — Претставништво во Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и
бр. 514/63.
(1026)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 653, страна 841, книга II е запишано
следното: Ќурапов Драган, досегашен раководител
на Претставништвото во Скопје, ул. „Светозар
Марковиќ" број 85 на „Словени ја лес — кооператива" извоз-увоз унутрашњи трг дрвета и дрвних
производа — Љубљана, е разрешен од должност и
му престанува правото за потпишување.
За раководител на претставништвото е назна^
чен Јовановски Симон Владимир. Тој претставништвото во Скопје ќ е го потпишува, задолжува
и раздолжува, во границите на овластувањето,
сметано од 14. VIII. 1963 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и
бр. 513/63.
(1027)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 297, страна 765 е запишано следното:
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието за поправка на автомобили,
земјоделски, градежни и други машини „Механика" — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Саат К у л а — Скопје
број 01-4099 од 25. III. 1963 година е припоено кон
Претпријатието за производство, ремонт, сервис
и промет на каросерии, моторни возила, уреди и
делови на возила, радијатори и продажба на н а ф тени деривати „11 октомври" — Скопје, сметано од
1.1.1963 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 497/63.
(102в)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 294, страна 759 е запишано следното:
Согласно со решението на Народниот одбор на
општината Саат К у л а — Скопје број 01-4099 од
25. Ш. 1963 година кон Претпријатието за изработка на аутокаросерии и автобуси „11 октомври" —
Скопје се припојува Претпријатието за ремонт на
автомобили, земјоделски, градежни и други машини „Механика" — Скопје, сметано од 1.1.1963 година.
Согласно со решението на Народниот одбор на
општината Саат Кула — Скопје број 02-5626 од
13. IV. 1963 година фирмата на претпријатието се
менува и во иднина ќ е гласи: Претпријатие за
производство, ремонт, сервис и промет на каросерии, моторни возила, уреди и делови на возила,
радијатори и цродажба на нафтени деривати „11
октомври" — Скопје, а скратена фирма: Претпријатие „11 октомври" — Скопје.
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Со ^ р е ц и т и р а н о т о решение на Народниот одбор на општината Саат К у л а — Скопје број 02-5626
од 13. IV. 1963 година и дејноста на претпријатието
се проширува- и е: производство, ремонт, сервис и
промет на каросерии, моторни возила, уреди и
делови за возила, радијатори и продажба на н а ф тени деривати.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 498/63.
(1029)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 6,
страна 11 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Прогрес" од село Градско, Титоввелешка околија, бидејќи со решението на Собранието на општината
Градско број 2117/1 од 22. VII. 1963 година е споено
со Државното сточарско стопанство „Вардар" е.
Градско во новоформираниот Земјоделски комбинат „Вардар" е. Градско.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и
бр. 517/63.
(1031)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 39, страна 95 е запишано следното: Се
брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Сточарског© стопанство „Вардар" село Градско, Титоввелешка околија, бидејќи со решението
на Собранието на општината Градско број 2117/1
од 22. VII. 1963 година е споено со Земјоделската
задруга „Прогрес" од село Градско во новоформираниот Земјоделски комбинат „Вардар" е. Градско.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и
бр. 518/63.
(1032)
Окружниот стопански суд џо Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 353, страна 1149 е запишано следното:
Согласно со решението на Народниот одбор на
општината Богданци број 718/1 од 14. Ш. 1963 година кон Лозарското претпријатие за обработка на
лоза „Афуз Али" од село Богданци се припојува
Земјоделската задруга „22 декември" од село Николич, Титоввелешка околија.
Со решението на Народниот одбор на општината Богданци број 1654/1 од 13. IV. 1963 година и
дејноста на Лозарското претпријатие за обработка
на лоза „Афуз Али" од село Богданци во иднина
се проширува и со: овоштарство, сточарство, р а тарство и градинарство, поправка на орадијата з а
работа, сопственост на претпријатието и други лица (механичка работилница), откуп на земјоделски
производи, преработка на земјоделски производи
и одгледување и преработка на ж и в и н а и нивни
производи.
Со решението на Народниот одбор на општинското собрание — Богданци — Отсек: за стопанство
и фирмата на Лозарското претпријатие за обработка на лоза „Афуз Али", село Богданци, во иднина се менува и ќ е гласи: Земјоделско стопанство „4 јули", Нови Дојран.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 509/63.
(1033)
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Окружниот стопански суд <во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
под рег. бр. 6, страна 13 е з а п и т а н о следното: Се'
брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското претпријатие на големо и мало „Центроцромет" од Скопје, бидејќи со решението на
Наредниот одбор на општината Кисела Вода —
Скопје број 1555 од 23. IV. 1963 година е припоено
кон Трговското претпријатие за промет со прехранбени и индустриски стоки на мало „Славија"
— Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр, 444/63.
(867)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 106,
страна 411 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „22
декември" од село Николич, Титоввелешка околија, бидејќи со решението на Народниот одбор
на општината Богданци број 718/1 од 14.111.1963
година е припоено кон Лозарското претпријатие
за обработка на лоза „Афуз Али" од село Богданци.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 510/63.
(1034)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 92,
страна 333 е запишано следното: Досегашниот
управен одбор на Земјоделската задруга „Единство" од село Миравци, Гевгелија, е разрешен од
должност. За членови на новиот управен одбор,
согласно записникот број 26 од одржаниот состанок на Задружниот совет на 18. V. 1963 година, се
избрани следните лица: Тодоров Филипов Крсто,
претседател на управниот одбор, Југов Јованов
Благој, Минчев Ефтимов Тодор, Панајотов Ристов
Живко, Зрзов Петров Димитар, Георгиев Кирил
Крсто, Костадинов Димитров Благој и Р у ј к о в Ангелов Тодор.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 525/63.
(1036)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 27,
страна 103 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Липково број 890/1 од 23. И. 1963 година дејноста на Земјоделската задруга „Лирија" од село Белановце,
Кумановска околија, се проширува во иднина и со:
а) столарско-коларска и канарска дејност (изработка на куќни потреби и градежна столарија, изработка и оправка на коли и колски производи и
др. и преработка на дрво и друго); б) изработка
на персиски и други килими; в) вадење и обработка на камен, печење на вар, правење ивичњаци
за градежништво, потоа продажба на песок и др.;
г) производство на цигли ЕО полски циглани; д)
електроинсталатерска дејност; г) градба на градежни објекти во сопствена р е ж и ј а и др. и е) вршење на пекарски услуги.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 472/63.
(1039)
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 94,
страна 405 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Старо
Н а п р и ч а н е број 01-3593/1 од 15. VII. 1963 година
дејноста на Земјоделската задруга „Нов развиток"
од село Арбанашко во иднина се проширува и со
набавка и продажба на таксени и поштенски 'марки, бланко уверенија, изводи и други вредносници.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 533/63.
(1040)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр, 245, страна 685 е запишано следното:
Ламбевски Миле, ш е ф на сметководството, досегашен потписник на Претпријатието за откуп и
преработка на тутун „Моша Пијаде" од Неготино,
е разрешен од должност и му престанува правото
за потпишување.
За ш е ф на сметководството на претпријатието
е назначен Јордан Насков. Тој претпријатието ќе
го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот
регистриран потписник Тодор Апостолов, директор,
сметано од 20. VII. 1961 година, во границите на
овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 493/63.
(1041)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека 'во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 378, страна 1011 е запишано следното:
„Хидроелектропроект" претпријатие за проектирање, издавање и надзор на енергетски, индустриски,
хидрообјекти и објекти од ниска градба — Скопје
го преместува седиштето од улица „8 ударна бригада" бр. 4/Ш на улица „Никола Вапцаров" бр. 9.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 462/63.
(1042)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 19, страна 63 е запишано следното: Пок р а ј досегашните потписници на Претпријатието
за унапредување на надворешно трговската размена и застапување на странски фирми „Интеримпекс" — Скопје и тоа: Чаушевски Ристо, директор,
Јово Пановски, директор, Бранко Фрицханд, ш е ф
на деловница, Иван Штериев, директор на стопанско-сметководниот сектор, и Панче Тиковски, ш е ф
на сметководството, претпријатието ќ е го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на
овластувањето и Сафов Диванис Зафир, директор
на секторот за унапредување на надворешно трговската размена, сметано од 20. VII. 1963 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 494/63.
(1047)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 734, страна 209, книга III е запишано
следното: Томе Малески, досегашен в. д. директор
на Заедницата на претпријатијата за патишта —
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Скопје, е разрешен од должност и му престанува
правото за потпишување.
За директор на Заедницата е назначен со решението на Извршниот совет на СРМ број 09-1915/1
од 11. VII. 1963 година Ристо Бунтевски. Тој заедницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува,
сметано од 19, VII. 1963 година, во границите на
овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 491/63.
(1048)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот 1 на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 3, страна 5 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје од 18. V. 1963 година
фирмата на Заводот за домашни ракотворби „Мирка Гинова" од Скопје во иднина се менува и ќе
гласи: Текстилна индустрија „Мирка Гинова", Скопје, со скратеница ТИС — Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 542/63.
(1050)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 152, страна 393 е запишано следното:
Согласно со решението на Народниот одбор на
општината Титов Велес број 03-7581/1 од 5. IX. 1961
година фирмата на Угостителското претпријатие
„Атина" од Титов Велес во иднина се менува и ќе
гласи: Угостителско претпријатие „Интернационал"
— Титов Велес.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 485/63.
(1052)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 160, страна 51, книга II е запишана
следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Откупната станица во Титов
Велес на Фабриката за масло „Благој Ѓорев" —
Титов Велес, согласно со Одлуката на работничкиот совет на Фабриката број 188 од 30. VII. 1963
година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 531/63.
(1053)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 231, страна 629 е запишано следното:
На досегашните потписници на Свиларскиот комбинат „Нонча Камишова" — Титов Велес и тоа:
Павлов Драган, раководител на план и анализа,
и Ѓоргов Никола им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.
За нови потписници на комбинатот се назначени следните лица: Кацевски Трајче, раководител
на општи сектор, и Мурџева Јованка, раководител
на план и анализа. Тие комбинатот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со старите
регистрирани потписници и тоа: Благој Целцев,
директор, Србинов Киро, раководител на ф и н а н сии, Добрев Митко, раководител на општи сектор,
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и Б р к и ч Ѓурагај, сметано од 22. УШ. 1963 година,
во границите на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 532/63.
(1054)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 303, страна 1249, книга I е запишано
следното: Согласно со решението на Народниот
одбор на општината Тетово број 04-755/1 од 16.1.
1963 година е одобрено конституисањето на Занаетчиското претпријатие „ Е л е в р о м е т а л " од Тетово.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 483/63.
(1055)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 400, страна 273 е запишано следното:
Согласно со решението на Собранието на општината Валандово број 2014/1 од 15. VII. 1963 година
дејноста на Трговското претпријатие за откуп и
продажба на отпаден материјал на големо и мало
„Легура" — Валандово се,менува и е: да ги откупува и продава сите видови отпадоци од органско
и анорганско потекло, дефектни стоки од сите
видови индустриски отпадоци, расходовани основни средства и вишоци и разни материјали на големо и мало на целата територија на СФРЈ.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 543/63.
(1072)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
псд рег. бр. 216, страна 607 е запишано следното:
Благоје Данилоски, досегашен директор на Комуналното претпријатие за вршење комунални
услуги „Сервис" — Гостивар, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.
За директор на претпријатието е назначен со
решението на Собранието на општината Гостивар
број 01-4925/1 од 11. VII. 1963 година Селими Идриз.
Тој претпријатието ќ е го потпишува, задолжува и
раздолжува со старите регистрирани потписници
и тоа: И Л К О В С К И Душанов Митре, ш е ф на сметководството, и Младен Дојчиновски, секретар, сметано од 4. IX. 1963 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 546/63.
(1075)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 227, страна 651 е запишано следното:
Томе Б е л и м о в с к и , ш е ф на сметководството, досегашен потписник на Фабриката за сгнеотпорни
материјали „Силика" — Гостивар., му престанува
правото за потпишување.
За нов потписник на фабриката е назначен
Матески Андреа, директор на стопанско-сметковсдниот сектор. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Александар Ристовски, директор, и Давидовски Љубев Видоја, ш е ф
на производството, сметано од 22. VIII. 1963 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи
бр. 534/63.
(1076)
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 71,
страна 279 е запишано следното: Благојевиќ Макса,
книговодител, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Милан Лисица", село Табановце,
Кумановска околија, е разрешен од должност и
му престанува правото за потпишување.
За нов потписник на задругата е назначен Арсиќ Стојана Здравко, книговодител. Тој задругата
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Иван Геортиев, управник, и Стојановиќ Трајан, претседател
на управниот одбор, сметано од 20. УШ. 1963 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 529/63.
(1078)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 160, страна 431 е запишано следното:
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Слаткарското претпријатие „Блед" од Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на
општината Кале — Скопје број 34 од 17. VII. 1963
година е припоено кон Угостителското претпријатие „Меркез" — Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 557/63.
(1083)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 259, страна 675 е запишано следното:
Согласно со решението на Собранието на општината К а л е — Скопје број 34 од 17. VII. 1963 година
кон Угостителското претпријатие „Меркез" — Скопје се припојува Слаткарското претпријатие „Блед"
од Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и
бр. 558/63.
(1084)
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За директор на претпријатието е назначен Петар Јовановски. Тој претпријатието ќ е го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Ставров Трајче, книговодител, и Илиев Б л а ж е , благајник, и новоназначениот потписник Рубуља Борис, технички раководител, сметано од 6. X. 1963 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи
бр. 610/63.
(1287)
ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ
Загубениот штембил на „Технометал — Македонија" — импорт — Скопје под назив: „Технометал — Македонија" импорт — шпедиција и
транспорт — Скопје", се огласува за неважен.
(3180)
Загубениот округли печат на Синдикалното
одмрралиште „Орце Николов" — Охрид под назив: „Синдикално одморалиште „ Орце Николов"
— Охрид", се огласува за неважен.
(3444)
Загубениот округли печат на Куќниот совет,
ул. „Словенечка" бр. 22 — Скопје под назив:
„Куќен совет, ул. „Словенечка" бр. 22 — Скопје",
се огласува за неважен.
(3634)

ИСПРАВКА
Во огласот за загубените округли печат и
штембил на Претпријатието „Далеководи и трафостаници" — Скопје, објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 23/64, страна 417, во првиот ред
по зборот „печат" треба да стои „бр. XXIV". (2817)

МАЛИ ОГЛАСИ
Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:
ЛИЧНИ К А Р Т И

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 205, страна 545 е запишано следното:
Согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-3520 од 2. IX. 1963
година дејноста на Претпријатието за промет и
преработка на млеко и млечни производи „Овче
Поле" — Скопје во иднина се проширува и со
промет на: средства за лична хигиена, парфимерија, алкохолни пијалоци, тутунови производи,
разна кинкалерија и книжарска кинкалерија.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 545/63.
(1085)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 80, страна 205 е запишано следното:
Данчо Боев, досегашен в. д. директор на Претпријатието за рударски истраги, дубинско бушење
и каменолом }/ Алшар" од Кавадарци, е разрешен
од должност и му престанува правото за потпишување.

Лична карта рег. бр. 9911, издадена од СВР —
Куманово на име Абдула Бајрами, е. Лопате, К у маново.
(2954)
Лична карта рег. бр. 5040, серија бр. 0329550
издадена од СВР — Титов Велес на име Савка
Атанас (Атанасова) Димова, ул. „9 ноември" бр. 26,
Титов Велес.
(2955)
Лична карта рег. бр. 26254, серија бр. 0723164
издадена од СВР —• Гостивар на име Аки Абдула
Џеладини, е. Речане, Гостивар.
(2956)
Лична карта рег. бјр. 17385, серија бр. 0713995
издадена од СВР — Гостивар на име Халиле
Брсинјам Небии, е. Добридол, Гостиварско*.
(2957)
Лична карта рег. бр. 9715/ш, серија бр. 0299188
издадена од СВР — Штип на име Јован Петрушов
Димов, е. Лесковица, Штипско.
(2958)
Лична карта рег. бр. 6235, серија бр. 0405981
издадена од СВР — Штип на име Вангел Штерјов
Зиков, е. Радање, Штипско.
(2959)
Лична карта рег. бр. 3666, серија бр. 0375267
издадена од СВР — Кочани на име Славе Зафвдров
Паунов, е. Главовица, Кочани.
(2960)
Лична карта рег. бр. 659, серија бр. 0051369
издадена од СВР — Кочани на име Тодосија
Илиев Стаменков, е. Речани, Кочани.
(2961)
Лична карта рег. бр. 8664, серија бр. 0385274
издадена од СВР — Кочани на име Јован Симе9НОВ Ангелов, е. Оризари, Кочани.
(2962)
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Лична карта рег. бр. 188, серија бр. 412698
издадена од СВР — Радовиш на име Славчо Васил
Тушев ул. „Партизанска" бр. 64, Радовиш.
(2963)
Лична карта рег. бр. 20659, серија бр. 0560481
издадена од СВР — Куманово на име Есат К у р т и ш Муслија, е. Лојане, Кумановско.
(2964)
Лична карта рег. бр. 57548, серија бр. 0045149
издадена од СВР — Скопје на име Т р а ј а н Теофил
Трајков, ул. „Дебар" бр. 45а, Битола.
(2965)
Лична карта рег. бр. 1765, серија бр. 0645205
издадена од СВР — Куманово на име Санде Нате
Илиевски, е. Ст. Бара, Куманово.
(2966)
Лична карта рег. бр. 14028, серија бр. 0354443
издадена од СВР — Титов Велес на име Ж и в к о
Николов Петров, е. Го лозинци, Титоввелешко. (4177)
Лична карта рег. бр. 24100, серија бр. 0356994
издадена од СВР — Титов Велес на име Ѓорги Н и колов Лазов, е. Шивец, Кавадарци.
(4178)
Лична карта рег. бр. 488, серија бр. 0273298
издадена од СВР — Тетово на име Вели Али Мустафа, е. М. Речица, Тетовско.
(4179)
Лична карта рег. бр. 46371, серија бр. 0269602
издадена од СВР — Тетово на име Џелал Вепија
Османи, е. Ларце, Тетовско.
(4180)
Лична карта рег. бр. 31962, серија бр. 0688896
издадена од СВР — Тетово на име Расим Селим
Али, е. Боговиње, Тетовско.
(4181)
Лична карта рег. бр. 16814, серија бр. 0676762
издадена од СВР — Тетово на име Илми Џемаил
Амети, е. Челопек, Тетовско.
(4182)
Лична карта рег. бр. 6213, серија бр. 0666663
издадена од СВР — Тетово на име Веселин Обрадов Стојановски, е. Д. Лешница, Тетовско.
(4183)
Лична карта рег. бр. 13555, серија бр. 0710065
издадена од СВР — Гостивар на име Минир Р у ф а т
Бешири, е. Чајле, Гостивар.
(4184)
Лична карта рег. бр. 23913, серија бр. 0720729
издадена од СВР — Гостивар н а име А ф е т Н.
Билали, е. Чегране, Гостивар.
(4185)
Лична карта рег. бр. 2277, серија бр. 0165282
издадена од СВР — Битола на име Петар К и р и л
Темелковски, ул. „Н. Тесла" бр. 134, Битола. (4186)
Лична карта рег. бр. 5836, серија бр. 0143943
издадена од СВР — Битола на име Б о ж а н а Ѓоре
(Цветковска) Робевска, ул. „Стр. Пинџур" бр. 19,
Битола.
(4187)
Лична карта рег. бр. 2674, серија бр. 0075599
издадена од СВР — Битола на име Тома Георги
Китанов, ул. „Стив Наумов" бр. 170, Битола. (4188)
Лична карта рег. бр. 11, серија бр. 0153321
издадена од СВР — Битола на име Б л а г о ј а Тале
ѓорѓиевски, булевар „1 м а ј " фр. 360, Битола. (4189)
Лична карта рег. бр. 595, серија бр. 0072761
издадена од СВР — Битола на име Амза Шазиман
Амзовски, ул. „Кузман Јосифов" бр. 30, Битола.
(4190)
Лична карта рег. бр. 5125, серија бр. 0141223
издадена од СВР — Битола на име Стојна К р а ј о
Краева, ул. „Пробиштип" бр. 14, Битола.
(4191)
Пасош бр. 393932/62, издаден од СВР — Скопје на име Атанас Велев, Скопје.
(3558)
Б л а н к о чекови — барирани бр. А Р 779219 и
АГ 753969 на Угостителското претпријатие „Македонија" — Гостивар.
(3573)
Пасош бр, 260838, издаден од СВР — Скопје
на име Ристо Марковски, Скопје.
(3628)

Бр. 35 — Стр. 13

КОНКУРСИ
На основа чл. 13 и 14 од Правилникот за р а ботните односи на службениците и работниците на
органите на управата на Собранието на општина
Кисела Вода — Скопје, Комисијата за засновање
и о т к а ж у в а њ е на работни односи
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на упразнети работни
места:
1. Н а ч а л н и к на Одделението за комунални
работи
— — — — — — — — —

1

2. И н ж . архитект

—

—

—

—

3. Ш е ф на Отсекот за просвета

—

—

—

1

— —

—

1

4. Р е ф е р е н т и по национализација и општ.
народен имот
— — — — — — — 2
5. Референт по трговија, угостителство и
туризам — — — — — — — — —

1

6. Р е ф е р е н т и по станбени работи —

—

2

7. Р е ф е р е н т за установи на дневен престој
на деца — — — — — — — — —

1

8. Електромашински техничар —

1

—

—

—

—

УСЛОВИ:
— под 1 з а в р ш е н технички ф а к у л т е т (градеж е н смер), со работно искуство н а ј м а л к у
3 години. Стан обезбеден, двособен;
— под 2 з а в р ш е н технички ф а к у л т е т (архитектонски смер), со работно искуство н а ј м а л к у три години. Стан обезбеден, двособен;
— под 3 з а в р ш е н ф и л о з о ф с к и ф а к у л т е т со р а ботно искуство н а ј м а л к у 3 години;
— под 4 з а в р ш е н правен факултет, со работно
искуство н а ј м а л к у 2 години;
— под 5 з а в р ш е н економски факултет, со р а ботно искуство н а ј м а л к у 3 години;
— под 6 завршена в и ш а управна школа,
работно искуство н а ј м а л к у 3 години;

со

— под 7 завршена в и ш а педагошка школа, со
работно искуство н а ј м а л к у 2 години; и
— под 8 завршено средно-техничко училиште
(електромашински смер), со работно искуство н а ј м а л к у 2 години. Стан обезбеден двособен.
Личен доход според Правилникот за средствата
на органите на управата на Собранието на општина
Кисела Вода — Скопје.
Молбите таксирани со 50 дин. таксени марки
и потребните документи предвидени со чл. 31 од
Законот за јавните службеници, се доставуваат во
приемна к а н ц е л а р и ј а на Собранието на општина
Кисела Вода — Скопје, соба бр. 3. Некомплетираните молби нема да се земаат во обѕир при р а з гледувањето.
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува^
њето.
(1464)
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ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ
распишува
К О Н К У Р С
за еден асистент по предметот Историја
на уметноста
Пријавите (со биографија, список на стручни
трудови, еоколку има такви со по еден примерок
сд истите, потребните такси и документите по чл. 31
сд ЗЈС) се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот.
Рок за поднесувањето на пријавите е месец
дена од денот на објавувањето.
(1465)
Факултетскиот совет на
кист факултет — Сноп,Је

Природно-математич-

распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на следните работни места:
— еден наставник (во сите звања) за предметот
Геометрија;
— еден наставник (вс сите звања) по предметот
ма тематичка а на лиза;
— еден наставник (во сите звања) по предметот
морфслсгија и систематика на безрбетниците;
— еден наставник (во сите звања) по предметот петрографија;
— еден асистент при Физичкиот институт;
— еден асистент при Хемискиот институт;
— еден асистент при Ботаничкиот завод;
— еден стручен соработник или асистент при
Зоолошкиот завод;
— еден стручен соработник при Ботаничкиот
завод.
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите
по член 170, 171 и 173 од Законот за високото
школство на НР Македонија.
Пријавите со потребните документи се поднесуваат до Секретаријатот на факултетот.
Конкурсот трае 15 дена по објавувањето, односно до пополнувањето на работните места. (1466)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ФИЛХАРМОНИЈАТА НА СРМ ВО СКОПЈЕ
распишува
К О Н К У Р С
за прием на 15 постојани музичари за својот к а мерно-симфониски оркестар и тоа:
11 Виолини (први и втори),
2 Виоли,
1 Виолончело, и
1 Флаута.
Услови: Кандидатите треба да достават писмена молба во која ќе бидат наведени нивните
квалификации и досегашната работа.
Настап на работа од 1 септември 1964 година.

Платите се определуваат според постојните законски прописи за персоналот во уметничките установи.
Молбите се примаат до 31 декември 1964 год.
Ако работните места не се пополнат до одредената дата, конкурсот е отворен се до нивното
пополнување. Молбите се примаат на адреса Филхармонија на СРМ — Скопје, пошт. ф а х 507.
(1451)
КОМИСИЈАТА ЗА С Л У Ж Б Е Н И Ч К И РАБОТИ
НА ГРАДСКОТО СОБРАНИЕ НА ГРАД СКОПЈЕ
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на работното место началник во
Одделението за комунално-станбени работи
Услови: Технички факултет — градежен смер,
правен факултет или Економски факултет и 5 години практика на раководна должност во управа
или комунални и слични организации.
Личниот доход според Правилникот за средствата на органите на управата на Градското собрание на град Скопје.
Молбите и документите според член 31 од З а конот за јавните службеници се доставуваат до
Градското собрание на град Скопје.
(1450)
БИБЛИОТЕЧНИОТ СОВЕТ НА ГРАДСКАТА
БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ВО ШТИП
распишува
К О Н К У Р С
за следните работни места:
1. Виши библиотекар
2. Библиотекар
Услови:
Под точка 1 — завршен филозофски факултет
— лингвиста.
Под точка 2 — завршена библиотекарска или
виша педагошка школа.
Плата по Законот за јавните службеници, а пол о ж а ј ната плата по Одлуката за положајните плати на Библиотеката.
Молбите со потребните документи по член. 31
од Законот за јавните службеници да се достават
до Градската библиотека „Гоце Делчев" во Штип.
Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето во
„Службен весник на СРМ".
Настап на работа од 1-Х1-1964 година.
(1453)
СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА
ВО СКОПЈЕ

АКАДЕМИЈА

распишува
К О Н К У Р С
за работните места:
1. Еден наставник (професор или предавач) по
предметите неорганска хемија и методика на
наставата по хемија,
2. Еден лаборант по физика.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

6 октомври 1964

За работното место под точка 1 кандидатите
треба да ги исполнуваат условите од член 173 и 174
од Законот за високото школство („Службен весник на НРМ" бр. 20/61).
Кон пријавите кандидатите треба да приложат:
диплома, биографија, список на објавени трудови,
извод од слу}кбеничкиот лист, согласност од органот — установата каде што работат дека можат да
конкурираат.
За работното место под точка 2 кандидатот
треба да има завршено Педагошка академија на
група матем&тика-физика и 2 години практика.
Личниот доход според Правилникот за формирање и расподелба на вкупните приходи како и за
расподелба на личниот доход.
Пријавите за работното место под точка 1 се
поднесуваат 30 дена од денот на објавувањето на
конкурсот, а за работното место под точка .2, 15
дена од денот на објавување на конкурсот.
Конкурсот останува
на работните места.

отворен до

пополнување
(1454)

Бр. 35 -

Стр. С07

Молбите со кратка биографија, список на
научните трудови и препис на документите предвидени по чл. 31 од З Ј С се поднесуваат до Советот
на Институтот за фолклор на СРМ — Скопје.
Конкурсот в а ж и 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ" — Скопје.
(1456)
РЕКТОРАТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
ВО СКОПЈЕ
распишува
I.

К О Н К У Р С

за пополнување на следниве работни места:
1. Референт за културни врски со странство,
со факултетско образование и знаење на англиски
јазик;
2. Референт за инвестиции, дипломиран инженер од градежна струка;
3. Референт за статистика и евиденција, со
сродно образование.
II. ПОВТОРЕН КОНКУРС

ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ КИСЕЛА ВОДА
— СКОПЈЕ
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на работните места лекари
на специјализација и тоа:
1. радиологија — — — — —

1. Правен референт (советник), дипломиран
правник и најмалку 5 години практика;
2. Референт за инвестиции, дипломиран техничар од градежна струка.
Молби, со биографија за досегашната работа
и потврда за најдоцниот датум кога ќе биде ослободен од службата ако биде избран, да се достават
до Ректоратот на универзитетот во Скопје (Поштански ф а х 105).

2. епидемиологија — — — —
3. школска хигиена— — — —
4. педијатрија — — — — —

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.
(1437)

5. сфталмологија

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА Д Р И МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР — КУМАНОВО

— — — —

6. оториноларингологија

— —

Услови: Кандидатите треба да имаат положено
државен испит, три години работен стаж како лекар и знаење на еден странски јазик.
Молбите да се доставуваат до архивата на
Здравствениот дом Кисела Вода — Скопје.
(1455)
СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР
НА СРМ — СКОПЈЕ
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на работното место:
— ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ
Услови:
а) кандидатите да имаат завршено:
— Филозофски факултет, група етнологија или
историја на југословенската книжевност;
— Музичка академија — отсек музикологија;
— Академија за применета уметност — отсек
текстил, керамика или пластика со најмалку
6 години практика во струката.

распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на следните работни места:
1. Ш е ф лекар специјалист интерниот
2. Педијатар
3. Медицински сестри
4. Лаборанти
5. Забар
6. Болничар

1
1
2
3
1
1

У С Л О В И :
Кандидатите од, точка 1 и 2 треба да имаат
завршено специјалистички испит.
Кандидатите од точка 3, 4 и 5 треба да имаат
завршено средно медицинско училиште од наведените смерови и положен стручен испит.
Кандидатите од точка 6 треба да имаат завршено двегодишно болничко училиште.
Плата за работното место ш е ф на интерно
одделение според Правилникот за расподелба на
личен доход на работниците при Медицинскиот
цента!? — Куманово или по договор, а за останатите работни места плата според Правилникот.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Стр. воб — Вр, 33

Молбите прописно таксирани се доставуваат
на адреса Медициски центар (Конкурсна комисија) — Куманово.
Конкурсот трае се до пополнување на работните места.
(1442)
ШКОЛСКИОТ ОДБОР ПРИ ПОЛНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" —
ДРАЧЕВО
распишува
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

/

за пополнување на упразнетите места на наставно-воспитниот персонал во Централното основно
училиште „Климент Охридски" — Драчево и подрачната паралелка во е. Батинци, за учебната
1964/66 година и тоа:
I. Централно основно училиште „Климент Охридски" — Драчево
1. Наставник по македонски јазик — - - 1
2. Наставник по географија — — — — 1
3. Одделенски учител на шиптарски јазик во
подрачната паралелка во е. Батинци.
У С Л О В И :
1. За првото и второто работно место како
наставници да имаат завршено В П Ш — соодветна
група.
2. За третото работно место да има завршено
учителска школа.
3. Под точка 1, 2, 3 кандидатите треба да
имаат работен стаж над 5 год. во истата служба.
Кон молбата да се приложат следните документи:
,
а) препис од дипломата за образование,
б) последните решенија за звањата и положајната плата или решението з а примањата на правилникот од установата каде бил во работен однос,
в) оценувачки листови за последните две
учебни години,
г) одобрение од училишниот одбор дека може
да конкурира.
Рок за пријавување на конкурсот е до пополнување на упразнетите места.
(1448)
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФАКУЛТЕТСКОТО ШУМСКО СТОПАНСТВО „КАРАОРМАН" —
КИЧЕВО
1
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на работното место — Раководител на Погонот Ново Село — Охридско
УСЛОВИ: Кандидатот треба да има завршено
шумарски факултет, а предимство за прием ќ е
имаат кандидатите што имаат пракса во струката.

$ октомври 1964

Плата според правилникот за лични доходи
стопанството.
Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето.
на

Молбите и потребните документи за завршена
стручна спрема се поднесуваат до Факултетското
шумско стопанство „Караорман" — Кичево. (1447)
На основа чл. 47 од Законот за изградба на
инвестициони објекти („Службен весник на СРМ"
бр. 33/62) и чл. 2 и 11 од Правилникот за отстапување изградба на инвестициони објекти, Собранието на општината Струга
распишува
I ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
за изградба на Станбена зграда на улица „Партизанска" во град Струга.
П р е с м е т к о в н а т а вредност на објектот изнесува
49.366.373 динари во кој износ влегуваат и водовод,
канализација и електрична со телефонска, громобранска и звучна инсталација. Наддавањето ќ е се
одржи во просториите на Собранието, соба бр. 6,
15 дена од денот на објавувањето во „Службен
весник на СРМ" — со почеток во 10 часот.
Наддавањето ќе биде изведено со давање на
„клуч на врата" без оглед на грешките .во предмерот и претсметката во секој поглед — според проектот и техничкиот опис.
Изградба на објектот да отпочне одма а „клуч
на врата" да се предаде на 31 јули 1965 година.
Понудувачите се должни да ги достават предвидените документи во Законот за изградба на
инвестициони објекти и останалите законски прописи.
Заинтересираните можат да ги разгледаат пројектите и условите за лицитација во просториите
на Собранието — соба бр. 6 к а к о и на телефон
бр. 70-00/9, секој работен ден.
(1452)

СОДРЖИНА
Страна
181. Решение за давање согласност на Одлуката за нормите на дсдајниот придонес за
инвалидско осигурување за 1964 година —
182. Наредба за редот на првенство за испорака на електрична енергија на потрошувачите
— — — — — — — — —
183. Упатство за начинот на водење евиденција з а здравствено осигурување на земјоделците
— — — — — — — —
184. Одлука за нормите на додај ните придонеси за инвалидско осигурување за 1964
година
— — — — — — — — —
185. Извештај на Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието'
на Социјалистичка Република Македонија

593
593
594

597

598

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември44
бр. 19-а Шмит. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-6М
црн Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје.

