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186. 
На основа член 22 од Законот за насочување 

и употреба на средствата на Републиката, Извр-
шниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМЕНАТА И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЌЕ СЕ 
ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА ТРА^рИ ОБРТНИ СРЕД-

СТВА ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

I. Од средствата предвидени во член 7 став 1 
точка 3 од Законот за насочување и употреба на 
средствата на Републиката Стопанската банка на 
СР Македонија ќе дава кредити за трајни обртни 
средства за намените и под условите предвидени 
со оваа одлука. 

II. Кредитите од претходната точка ќе се да-
ваат првенствено: 

а) за обезбедување трајни обртни средства за 
објектите што се кредитиран! од средствата на 
Републичкиот инвестиционен фонд а чии потреби 
според обврските на Банката доспеваат во 196! 
година односно кои ќе бидат пуштени во погон во 
1964 година. 

б) за обезбедување средства за соодветно учес-
тво во кредитите за обртни средства за објектите 
што се финансираат од средствата на Федераци-
јата за побрз развиток на стопански недоволно 
развиените подрачја. 

III. Кредитите од претходната точка ќе се да-
ваат под истите услови под кои се даваат креди-
тите за вложување во основни средства. 

IV. Кредитите од точка II на оваа одлука ќе 
се даваат по пат на непосредна спогодба. 

V. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија'1. 

Бр. 09-1944/1 
25 септември 1964 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, е. р. 

187. 
На основа член 28 став 2 од Законот за само-

стојните занаетчии („Службен весник на СРМ" бр. 
18/64), Републичкиот секретар за индустрија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО ЗАДОЛ-

ЖИТЕЛНО СЕ ВРШАТ ВО ДЕЛОВНА 
ПРОСТОРИЈА 

Деловна просторија, во смисла на оваа наредба, 
должни се да имаат занаетчиските дуќани на само-
стојните занаетчии што ги обавуваат следните за-
наетчиски дејности: 

1. грнчарска (лончарска), 
2. стаклодувачка, 
3. стаклошлифувачка и стаклограверска, 
4. изработка на предмети од глина, каолин и 

други слични материјали, 
5. изработка на украсни предмети од керамика, 
6. ковачка, 
7. луткарска, 
8. котларска (казанџиска), 
9. галванизерска, 

10. браварска, 
11. лимарска (тенеќеџиска), 
12. металостругерска, 
13. мсханичарска,, 
14. металсмоделарска (металокалапарска/, 
15. металопојасарска (изработка на метална га-

лантерија), 
16. машинобраварска, 
17. алатничарска, 
18. авто-механичарска (поправка и одржување 

на моторни возила), 
19. прецизномеханичарска за оптички инстру-

менти. (кинс-апарати, фото-апарати, геодет-
ски и други инструменти), 

20. прецизномеханичарска за канцелариски ма-
шини (пишувачки, сметачки и ел.), 

21. часовничарска, 
22. леарска, 
23. автолимарска (изработка на каросерии од 

лим), 
24. изработка на воденици за кафе, 
25. изработка на ваги, 
26. жицоплетарска и ситарска, 
27. изработка и поправка на чамци и помали 

пловни објекти, 
28. електроинсталатерска, 
29. електромеханичарска за разладни уреди, 
30. електромеханичарска (виклирање на мотори, 

поправка и одржување на електрични ма-
шини и др.), 
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31. електромеханичарска за радио-апарати и 
телевизори, 

32. електромеханичарска за дигалки, 
33. електромеханичарска за телеграфско-теле-

фонски услуги, 
34. авто-електричарска, 
35. производство на козметички и мирисни 

средства, 
36. изработка на средства за одржување чисто-

тија (прашоци, пасти, течности и сл.), 
37. изработка на технички мазива, масла, пра-

тиоци и др. средства што служат за стопан-
ски цели, 

38. коларска и изработка на дрвени каросерии, 
39. бочварска и канарска, 
40. дрвостругерска (изработка на дрвна галан-

терија), 
41. столарска, 
42. дрвомоделарска и дрвокалапарска, 
43. длаборезачка (дрворезбарска, копаничарска), 
44. изработка на конфекција од хартија, 
45. ткаачка, 
46. јажарска, 
47. плетарска (трикотажерска), 
48. килимарска, 
49. везачка, 
50. јарганџиска, 
51. изработка на кравати, 
52. изработка на машки шапки, 
53. изработка на женски шапки, 
54. изработка на капи, 
55. кројачка за народни облекла, 
56. кројачка за машка облека, 
57. крајачка за женска облека, 
58. кројачка за долни облеки, 
59. изработка на ми дери и појаси, 
60. волновлачарска, 
61. кожуварска (ќурчиска), 
62. крзнарска, 
63. опинчарска, 
64. чевларска, 
65. изработка на горни делови на обувки, 
66. изработка на ортопедски обувки, 
67. папунџиска, 
08. нараивичарска, 
69. сарачка (ременарска) и седларска, 
70. изработка на куфери, чанти и др. кожна 

галантерија, 
71. изработка на гумени производи, 
72. вулканизерска, 
73. месарска и колбасичарска, 
74. цреварска, 
75. слаткарска, 
76. изработка на ориентални слатки, 
77. пекарска, 
78. изработка на обланди, корнети и кори за 

пита, 
79. преработка на овошје, зеленчук и шумски 

плодови, како и изработка на овошни со-
кови и жестоки пијалоци, 

80. производство на сода-вода и др. безалко-
холни пијачки, 

81. изработка на оцет, 
82. свеќарска и медарска, 

83. услужно мелење на жито, 
84. книговезачка и картонежарска, 
85. филигранска и кујунџиска, 
86. златарска, 
87. граверска, 
88. печаторезачка, 
89. изработка на украсни предмети од метал, 
90. изработка и поправка на пенкала и патент-

моливи, 
91. изработка на предмети од пластични маси 

и вештачки смоли, 
92. штопување на ткаенини, 
93. поправка на чорапи, 
94. печатење текстил, 
95. изработка на музички дувачки инструменти, 
96. изработка на музички гудачки и дрндачки 

инструменти, 
97. изработка на музички инструменти со кла-

вијатура, 
98. четкарска, 
99. изработка на ортопедски помагала, 

100. изработка и поправка на чадори за дожд 
и сонце, 

101. цвеќарска и изработка на вештачко цвеќе, 
102. изработка на релефи и макети, 
103. изработка на рамови, 
104. изработка на метли и четки од ширк и жи-

лица, 
105. инсталатерска за водовод, гасни постројки 

и канализација, 
106. инсталатерска за централно греење и уреди 

за климатизација, 
107. каменорезачка (клепачка) и изработка на 

вештачки камен и предмети од природен 
и вештачки камен, 

108. изработка на ролетни, 
109. хемиско чистење, бојадисување и импрег-

нирање на преѓа, ткаенини и облека, 
НО. бојадисување на кожени предмети, 
111. перење и пеглање на долни облеки и облека, 
112. фризерска за мажи, 
113. фризерска за жени, 
114. козметичарска за нега на лице и тело, 
115. оптичарска (монтирање и поправка на сите 

видови очила), 
116. фотографска, 
117. оџачарска, 
118. фарбарска за коли и др. метални предмети, 
119. фирмописачка, 
120. производство на клинци за поткивање на 

добиток, 
121. поправка на велосипеди (чистење, подмач-

кување и лепење на гума и ел.), 
122. металовезачка (металодругерска, металопе-

чатарска), 
123. изработка на ѕвонци, 
124. швајцерска (ел. автогено^ заварување), 
125. изработка на вештачки бисери, 
126. изработка на шноли укосници, игли и ситни 

украсни предмети, 
127. препар^рање и полнење на птици и жи-

вотни, 
128. изработка на налани — наланџиска, 
129. везење на дрво, 
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130. изработка на сандали, 
131. самарџии, 
132. изработка на сенила од пергаментна вош-

ќена хартија за лампи и лустери, 
133. изработка на детски играчки, 
134. мелење на кафе и сурогат, 
136. изработка на обувки од текстил и екс-

пандрил. 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 01-1721/1 
2 октомври 1964 година 

Скопје 
Републички секретар за индустрија, 

Васил Ту царов, е. р. 

188. 
На основа член 4 став 3 од Општиот закон за 

занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 13/63), Републичкиот 
секретар за индустрија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНО-
СТИ ШТО МОЖАТ ДА ГИ ВРШАТ ЗАНАЕТЧИ-

СКИТЕ ДУЌАНИ 
Покрај стопанските дејности предвидени со 

Наредбата за стопанските дејности кои се сметаат 
за занаетчиски дејности („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 49/63), занаетчиските дуќани можат да ги вршат 
и следните занаетчиски дејности: 

1. изработка на воденичарски камења и ош-
трила, 

2. леење на фигури од гипс, 
3. печење на вар, 
4. везење со златна, сребрена и обична жица, 
5. изолирање на жица, 
6. производство на клинци по поткивање на 

добиток, 
7. поправка на велосипеди, 
8. изработка на гребени за гребење на волна 

и купишта, 
9. затварање на лимени кутии, 

10. металовезачка (металодругерска, металопе-
чатарска, 

11. изработка на звонци, 
12. швајцерска (електрично и автогено зава-

рување), 
13. ножарска (изработка на ножеви), 
14. калајџиска, 
15. чешларска, 
16. изработка на вештачки бисери, 
17. изработка на предмети од школки, 
18. изработка на шноли укосници, игли, ситни 

украсни предмети, 
19. препарцрање и полнење на птици и жи-

вотни, 
20. изработка на на лани — наланџиска, 
21. везење на дрво, 
22. позамантериска, изработка на текст, произ-

води од грубо синтетичко и природно влак-
но, 

23. мутафџии; изработка на черги, 

24. изработка на сандали, 
25. зидање на индустриски оџаци, 
26. поплочарско (калдрмаџиска), 
27. самарџии, 
28. ва лење на тканини производи (валавичари), 
29. изработка на тетиви и жици од црева, 
30. плетење од трска и рогозина и изработка 

на предмети од лико, рафија и слама, 
31. изработка на сени ла од пергаментна вош-

ќена хартија за лампи и лустери, 
32. изработка на риболовни реквизити, 
33. мелење на кафе и сурогат, 
34. изработка на детски играчки, 
35. изработка на обувки од текстил и експан-

дрил, 
36. изработка на брда — брдари, 
37. леблебеџиска — печење на семки и др. 
38. бонбоние(рска. 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 01-1719/1 
2 октомври 1964 година 

Скопје 

Републички секретар за индустрија, 
Васил Туџаров, е. р. 

189. 
На основа член 59 став 2 од Законот за само-

стојните занаетчии („Службен весник на СРМ" бр. 
18/64), Републичкиот секретар за индустрија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО МОЖАТ 
ДА СЕ ВРШАТ КАКО ЗАНАЕТЧИСКИ УСЛУГИ 

ОД МЕСТО ДО МЕСТО 

1. Занаетчиските дејности одредени во оваа 
наредба можат да се вршат како занаетчиски 
услуги од место до место. 

2. Занаетчиски услуги од место до место мо-
жат да се вршат во следните занаетчиски деј-
ности: 

1. поткивачка — налбатска, 
2. поправка на лимарски-<тенекеџиски про-

изводи, 
3. жицоплетарска и поправка на сита, 
4. поправка на бочварски и качарски про-

изводи, 
5. оштрачка за сите видови сечила, 
6. поправка и калаисување на бакарни про-

изводи, 
7. зидање и поправка на индустр. објекти, 
8. бунарџиска, 
9. поплочарска (калдрмаџиска), 

10. стаклорезачка, 
11. поправка на јоргани и душеци, 
12. поправка на чадори за дожд и сонце, 
13. поправка на самари, 
14. тесарска, 
15. молерска и фарбарска, 
16. покриварска, 
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17. паркетарска, 
18. лакирање, 
19. поправка и крпење на садови за домаќин-

ство. 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРИ". 

Бр. 01-1720/1 
2 октомври 1964 година 

Скопје 

Републички секретар за индустрија, 
Васил Туџаров, с. р. 

190. 
На основа член 21 став 5 и член 60 став 3 од 

Законот за самостојните занаетчии („Службен 
весник на СРМ" бр. 18/64), Републичкиот секретар 
за индустрија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО 

НА РЕГИСТАРОТ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Регистарот на занаетчиските дуќани на само-

стојните занаетчии се устројува и се води според 
одредбите на овој правилник. 

Одредбите од овој правилник се однесуваат 
и на регистарот на лицата што вршат занает-
чиски услуги од место до место. 

Член 2 
Органот надлежен за водење на регистарот 

води: 
а) регистар на занаетчиските дуќани на само-

стојните занаетчии, 
б) регистар за издадени одобренија на лицата 

што вршат занаетчиски услуги од место до место. 
За занаетчиските дуќани на самостојни зана-

етчии во општините со поголем број на уписи во 
регистарот и за град Скопје, кон регистарот се 
води именик и збирка на исправи. 

Член 3 
Регистарот се води според обрасците 1 и 2 

кои се составен дел на овој правилник. 

И. НАЧИН НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ 
Член 4 

Регистарот се води во форма на тврда уко-
ричена книга чии страни се означени со редни 
броеви, прошиена и потпечатена. 

Член 5 
На еден регистарски лист можат да се впишу-

ваат податоци само за еден занаетчиски дуќан 
односно лице што врши услуги од место до место. 

Член 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 занаетчискиот ду-
ќан односно вршење на занаетчиски услуги од 
место до место се пополнуваат со денот на наста-
нување на законскиот осноз за престанок. 

Како ден на престанокот се смета денот на-
веден во актот со кој се уврдува престанокот. 

Член 7 
Впишувањето во регистарот се врши со црно 

мастило, а исправките со црвено мастило. 
Секоја исправка во регистарот мора да биде 

оверена од службеникот кој го води регистарот. 

Член 8 
Со пополнувањето на регистарскиот лист за 

занаетчиски дуќан се отвара нов регистарски лист 
на кој се означува регистарската страна од која 

извршен преносот на поранешниот регистарски 
лист бројот на страната на новиот регистарски 
лист. 

Член 9 
За впишувањето на занаетчиските дуќани 

односно на лицата што вршат занаетчиски 
услуги ед место до место и настаналите промени 
по впишувањето во регистарот надлежниот ор-
ган за водење на регистар во рок од 10 дена го 
известува општинскиот орган за управа надлежен 
за работа на финансиите, надлежната стопанска 
комора и комуналниот завод за социјално осигу-
рување. 

Член 10 
Во именикот се впишуваат по азбучен ред на 

презимето самостојните занаетчии, како и ре-
гистарскиот брсј по кој се води во регистарот. 

Ако одобрението се однесува на две или по-
веќе лица во именикот се впишуваат лицето што 
е прво по ред во одобрението. 

Именикот може да се води во вид на карто-
тека или како посебна книга. 

Член 11 
Во збирката на исправите се чуваат исправите 

на основа кои е извршен уписот во регистарот. 

Ш. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 12 
Органите надлежни за водење на регистар до 

31 декември 1964 година ќе ги сообразат постојни-
те регистри со одредбите на овој правилник. 

Член 13 
Овој правилник не се однесува на договор-

ните општествено занаетчиски дуќани. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 01-1718/1 
2 октомври 1964 година 

Скопје 

Републички секретар за индустрија, 
Васил Туџаров, е. р. 
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Образец бр. 1 
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191. 
На основа член 46 став 3 од Законот за само-

стојните занаетчии („Службен весник на СРМ" 
бр. 18/64), Републичкиот секретар за индустрија 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ФИРМАТА НА ЗДРУ-

ЖЕНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАН 

Член 1 
Самостојните занаетчии на здружени занает-

чиски дуќан кои во смисла на член 46 став 2 
од Законот за самостојните занаетчии се должни 
да имаат фирма, ќе постапат според одредбите на 
овој правилник. 

Член 2 
Фирмата на здружениот занаетчиски дуќан 

содржи: 
а) ознака која упатува на занаетчиската деј-

ност за која е основан дуќанот, и 
б) деловно седиште на здружениот занаетчиски 

дуќан. 
Фирмата на здружениот занаетчиски дуќан 

може да ги содржи и имињата на здружените са-
мостојни занаетчии што тие ќе ги одредат. 

Член 3 
Фирмата на здружениот занаетчиски дуќан се 

определува со договорот за неговото оснивање. 
Фирмата може да се измени при проширува-

ње на основната дејност на здружениот занает-
чиски дуќан, а задолжително се изменува ако се 
измени основната дејност. 

Член 4 
Во регистарот на занаетчиските дуќани не 

можат под иста фирма да се регистрираат две 
или повеќе здружени занаетчиски дуќани што 
вршат иста занаетчиска дејност. 

Ако повеќе здружени занаетчиски дуќани со 
иста занаетчиска дејност побарат регистрација под 
иста фирма, право на регистрација под таа фирма 
има здружениот занаетчиски дуќан кој прв под-
нел барање. 

Член 5 
Здружениот занаетчиски дуќан може да бара 

поништување на фирмата на здружениот занает-
чиски дуќан со иста занаетчиска дејност што е 
регистриран по него. 

По барањето од претходниот став решава ор-
ганот надлежен за регистрација на занаетчиските 
дуќани. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 01-1722/1 
2 октомври 1964 година 

Скопје 

Републички секретар за индустрија, 
Васил Ту царов, е. р. 

0\лесен дел 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-

боти на СРМ, со решението број 20-15606/1 од 10 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
личното име на Тодоровски Стојча, роден на 16 
октомври 1944 година во село Псача, Кумановска 
околија, од родители: татко Трајко и мајка Гурга, 
така што во иднина личното име ќе му гласи 
Јакимовски Стојче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (439) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-15607/1 од 10 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
фамилијарното име на Стојановски Димитрие, ро-
ден на ден 4 март 1930 гсдина во град Скопје, од 
татко Борислав и мајка Донка, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Ѓорѓиевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (440) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-13362;1 од 11 
август 1964 година, ја одобри промената на фами-
ли јарно^ име на Соломоноска Василија, родена на 
13 февруари 1901 година во село Дуф, Тетовска 
околија, од татко Партен и мајка Милда, така што 
во иднина фамилијарното име ќе и гласи Андре-
евиќ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (441) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-14177/1 од 3 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
личното име на Зафировски Борислав, роден на 
10 август 1927 година во село Горно Соње, Скопска 
околија, од татко Стојче и мајка Еленка. 

Промената на фамилијарното име се протег-
нува и на малолетната му ќерка Зафировска Рат-
ка, родена на 2 февруари 1948 година во село Дол-
но Соње, Скопска околија, така што во иднина 
личното име на именованиот ќе му гласи Блажев-
ски Борис, а фамилијарно^ име на малолетната 
Ратка Блажевска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (442) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4334/1 од 5 
август 1964 година, ја одобри промената на фами-
ли јарно^ име на Созовиќ Александар, роден на 15 
јули 1939 година во село Владевци, Штипска око-
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лија, од татко Јевте и мајка Гил ка, така што во 
иднина фамилијарното име ќе му гласи Ѓорѓиевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (443) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-15361 од 8 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
фамилијарното име на Наумовски Јован, роден на 
ден 21 февруари 1910 година во село Лавци, Би-
толска околија, од родители: татко Секула и мајка 
Марија, така што во иднина фамилијарното име 
ќе му гласи Брбевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (445) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-15359 од 8 
септември 1964 година, ја одобри промената на фа-
милијарно™ име на Наумовска Ристана, родена на 
ден 10 август 1913 година во село Лавци, Битолска 
околија, од родители: татко Спасоје и мајка Спа-
сија, така што во иднина фамилијарното име ќе 
му гласи Брбевска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (446) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-15072 од 12 
септември 1964 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Трпеска Доста, родена на ден 26 
јуни 1945 година во село Велмевци, Охридска око-
лија, од родители: татко Дончо и мајка Славка, 
така што во иднина роденото име ќе и гласи 
Добрила. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (447) 

Републичкиот секретаријат за 'внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-15608/1 од 10 
септември 1964 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Коневска Екатерина, родена на 3 
март 1942 година во село Серес, Грција, од роди-
тели: татко Аспарух и мајка Марика, така што во 
иднина роденото име ќе и гласи Виолета. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (448) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-15821/1 од 12 
септември 1964 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Хајрулахи Селимрешат, роден на 
ден 1 декември 1944 година во град Тетово, од 
татко Хамди и мајка Зејние, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Селим. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (449) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-15360 од 3 
септември 1964 година, ја одобри промената на 
личното име на Арсовски Милорад, роден на 8 
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април 1935 година во Куманово, од родители: татко 
Јован и мајка Савка, така што (во иднина личното 
име ќе му гласи СТОИЛКОВСКИ Ратко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (50) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-12316/1 од 20 
август 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Јовчески Благоја, од село Долнени, 
Битолска околија, роден на 9 јули 1950 година, од 
родители: татко Најдо и мајка Даница, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Бранко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (451) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-15996 од 15 
септември 1964 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Китановски Лазар, роден на 
ден 28 септември 1938 година во село Кукуречани, 
Битолска околија, од родители: татко Спиро и мај-
ка Митра, така што во иднина фамилијарно™ име 
ќе му гласи Китевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (452) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување на неважен загубениот чек бр. 198010, из-
даден од Комуналната банка — Битола, на име 
Борис Андонов од Битола, ул. „Охрид" бр. 96, 
вредност 12.000 динари. 

Се повикува секој што го притежава чекот по 
било кој основ да се јави во судов или да стави 
приговор против поништувањето му во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ". Во противно, по исте-
кот на наведениот рок, чекот ќе се смета за по-
ништен. 

Од Општинскиот суд во Битола. Р. бр. 250/64. 
(436) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 432, страна 559, книга П, е запишано под 
фирма: Земјоделско стопанство „Слога" во село 
Манастирец, Титоввелешка околија. Предмет на 
работењето на стопанството е: производство на 
сите видови селскостопански производи. 

Стопанството е основано од Народниот одбор 
на општината Кавадарци, со решението број 01-
8102 од 3. X. 1963 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 
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Стопанството ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Лазо Камчев, в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 637/63. (1379) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 433, страна 565, книга П, е запишана под 
назив: Молерофарбарска задруга „Собосликар" во 
село Богомила, Титоввелешка околија. Предмет на 
работењето на задругата е: изведување на молеро-
фарбарски работи. 

Задругата е основана со договорот склучен по-
меѓу договорачите: Ристо Андреевски, Јован Ан-
дреевски, Петровски Миле, Најдо Андреевски, Вело 
Штерјовски, Марко Андреевски и Штерјовски Јор-
дан, а одобрен со решението на Народниот одбор 
на општината Богомила број 04-3470 од 8. X. 1963 
година. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Ристо Андреевски, в. д. управник, и 
Јован Андреевски, член на управниот одбор, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 652/63. (1384) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 299, страна 1205, е запишано под фирма: 
Угостителско претпријатие „Нов живот" од Тетово 
— Бифе во Тетово. Предмет на работењето на би-
фето е: продажба на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, скара и разни мезе лу ци. 

Бифето е основано од Работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Нов живот" ед Те-
тово, а согласно со решението на Народниот одбор 
на општината Тетово број 04-3462/1 од 8. Ш. 1963 
година. 

Раководител на бифето е Марко Аксоски. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 566/63. (1386) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 304, страна 1291, книга I, е запишана под 
фирма: Шумско-индустриски комбинат „Јелак" од 
Тетово — Продавница број 2 во Тетово, ул. „Тодор 
Ципоски — Мерџан" бр. 21. Пјредмет на работењето 
на продавницата е: продажба на мебели и дрвна 
галантерија. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Шумско-индустрискиот комбинат „Јелак" од 
Тетово, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Тетово број 04-6139/2 од 4. V. 1963 
година. 

Раководител на продавницата е Ќирко Евро-
симовски. 

14 октомври 1964 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 578/63. (1103) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15.1. 1963 година, рег. бр. 1/63, книга II, е запишано 
под фирма: Претпријатие за градење и проекти-
рање „Трудбеник" во Охрид. Предмет на работе-
њето на претпријатието е: изведување ниска и 
висока градба, тунело градба, хидро градба, градба 
на индустриски објекти, фасадерско-терацерски ус-
луги и друго; б) изработка на инвестициони про-
грами за објекти од сите области на стопанството 
и општествениот стандард, изработка на идејни и 
главни проекти за сите видови стопански и несто-
пански градежни објекти од висока и ниска градба, 
изработка на идејни и главни проекти за: дално-
води, трафостаници, нисконапонски мрежи и ин-
сталации и изработка на урбанистички и регула-
циони планови и геодетски снимања на парцели 
и траси. 

Претпријатието е основано од НО на општи-
ната Охрид, со решението бр. 01-12702/1 од 21. ХП. 
1962 година. 

Претпријатието ќе го потпишува Ристо Наумов-
ски, в. д. директор. 

Со Фи бр. 67/63 е извршена регистрација на 
конституирањето на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 18/62. (1183) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. Ш. 1963 година, рег. бр. 4/63, книга I, е запишана 
под назив: Станбено-штедна задруга „Пелистер" 
во Битола при Фабриката за текстил „Пелистер" 
од Битола. Предмет на работењето на задругата е: 
градење станови, доградување и исправување на 
станови на своите членови задругари. 

Задругата е основана на основачкото собрание, 
а правилата се одобрени од НО на општината Би-
тола, со решението бр. 5-732 од 28. П. 1963 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат управникот Бо-
гоевски Богоја и Ризев Илија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 66/63. (1226) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. IX. 1963 година, рег. бр. 14/63, книга I, е запишан 
под фирма: Погон за земјоделско производство во 
село Новаци, на Земјоделско-индустрискиот ком-
бинат „Пелагонија" од Битола. Предмет на рабо-
тењето на погонот е: производство на земјоделски 
култури и продажба. 

Погонот е постанат од Земјоделското стопан-
ство „Пелагонија" од село Логоварди, со реше-
нието на Собранието на општината Битола бр. 3-6002 
од 15. VII. 1963 година. 
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Погонот ќе го потпишува раководителот инж. 
Петар Светиевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 305/63. (1232) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. IX. 1963 година, рег. бр. 14/63, книга I, е запи-
шан под фирма: Погон за земјоделско производ-
ство во село Радобор на Земјоделско-индустри-
скиот комбинат „Пелагонија" од Битола. Предмет 
на работењето на погонот е: производство на зем-
јоделски култури и продажба. 

Погонот е постанат од поранешното Земјодел-
ско стопанство — Радобор, со решението на Со-
бранието на општината Битола бр. 3-6002 од 15. И. 
1963 година. 

Погонот ќе го потпишува раководителот инж. 
Еврипид Литовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 306/63. (1233) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. УП. 1963 година, рег. бр. 13/63, книга I, е запи-
шан под фирма: „Транскоп" од Скопје — Погон 
за меѓународен и внатрешен транспорт на стоки 
и патници во Битола. Предмет на работењето на 
погонот е: јавен превоз на стоки во земјата и 
странство, јавен превоз на патници во земјата и 
странство; и јавен превоз на патници во градски — 
приградски сообраќај. 

Погонот е основан од поранешното претприја-
тие „Југотранс" — Битола, кое е припоено кон 
Претпријатието „Транскоп" — Скопје. 

Погонот ќе го потпишуваат директорот Сотир 
Наумовски, Никола Петковски и Димче Јанковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 244/63. (1234) 

Окружниот стопански суд но Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. VII. 1963 година, рег. бр. 3/57, книга Ш, е запи-
шана под фирма: Продавница за продажба на зем-
јоделски производи во Дебар на Земјоделската за-
друга „Прогрес" од Дебар. Предмет на работењето 
на продавницата е: откуп и продажба на земјодел-
ски производи. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Прогрес" од Дебар, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Дебар бр. 03-4709/1 од 
22. ХИ. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Аџи Војника. 
Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 

овластено да ја потпишува задругата. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 6/63. (1235) 

Окружниот стопански суд <во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. VII. 1963 година, рег. бр. 3/57, книга Ш, е запи-
шана под фирма: Продавница за продажба на веш-
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тачки ѓубриња и др. во Дебар на Земјоделската за-
друга „Прогрес" од Дебар. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на земјоделски ма-
шини и алат, вештачки ѓубриња и средства за за-
штита на растенијата и откуп на лековити расте-
нија. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Прогрес" од Дебар, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Дебар бр. 03-4710/1 од 
22. XII. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Аџи Војника. 
Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 

овластено да ја потпишува задругата. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 9/63. (1236) 

Окружниот стопански суд »во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации ни 
31. VII. 1963 година, рег. бр. 3/57, страна Ш, е запи-
шана под фирма: Откупна станица за кожи и вол-
на во Дебар на Земјоделската задруга „Прогрес" 
од Дебар. Предмет на работењето на станицата е: 
откуп и продажба на кожи и волна. 

Откупната станица е основана од Земјодел-
ската задруга „Прогрес" од Дебар, а согласно со 
одобрението на НО на општината Дебар бр. 03-
2421/1 од 12. VI. 1963 година. 

Раководител на откупната станица е Васил 
Ланчевски. 

Откупната станица ќе ја потпишува лицето 
што е овластено да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 8/63. (1237) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. VII. 1963 година, рег. бр. 3/57, книга Ш, е запи-
шана под фирма: Продавница-пиљарница, со се-
диште во Дебар на Земјоделската задруга „Про-
грес" од Дебар. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на зеленчук, овошје и прера-
ботки и производи врз база на шеќер и какао. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Прогрес" од Дебар, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Дебар број 03-2421/1 од 
12. VI. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Ајро Горенца. 
Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 

овластено да ја потпишува задругата. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 7/63. (1238) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. Ш. 1963 година, рег. бр. 2/63, книга II, е запишано 
под фирма: Претпријатие за езерски сообраќај 
„Пречанско Езеро", Царина. Предмет на работе-
њето на претпријатието е: езерски сообраќај и 
вршење на услуги (подравка на моторни возила). 

Претпријатието е основано од Погонот на прет-
пријатието „Отешево" од Отешево, а согласно со 
одобрението на НО на општината Ресен број 01-
2270/1 од 27. II. 1963 година. 
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Претпријатието ќе го потпишува Горѓи Танев-
ски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 59/63. (1246) 

Градилиштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Граховац Слободан, управник, граде-
жен техничар, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 535/63. (1299) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. IV. 1963 година, рег. бр. 6/63, книга П, е запи-
шан под фирма: Погон во Ресен на Претприја-
тието „Жито Македонија" од Скопје. Предмет на 
работењето на погонот е: откуп и промет со жита-
рица ориз и грав, преработки на житарици и про-
мет со преработки од житарица производство и 
промет со леб, печива и тестенини, производство 
и продажба на бурек, откуп и промет со сточна 
храна, производство на нишесте, овошни конзерви 
и промет со истите. 

Погонот е основан од Претпријатието „Жито 
Македонија" од Скопје, а согласно со одобрението 
да се бившото Трговско претпријатие „Галичица" 
од Ресен припои кон „Жито Македонија" — Скопје 
и од него да се основа новоформираниот погон во 
Ресен. 

Погонот ќе го потпишува раководителот Лазо 
Михајлов Тутковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 144/63. (1247) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 801, страна 719, книга Ш, е запишано под 
фирма: Градежно претпријатие „Индустроградња1' 
— Загреб — Градилиште во Скопје. Предмет на 
работењето на градилиштето е: врши адаптација 
и инектирање на оштетени згради. 

Градилиштето е основано од Работничкиот со-
вет на Градежното претпријатие „Индустроградња", 
Загреб, а согласно со решението број 7227/63 од 
29. VIII. 1963 година. 

Раководител на градилиштето е Лончариќ Ми-
лан. 

Градилиштето ќе го претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 595/63. (1*98) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 430, страна 547, книга П, е запишан под 
фирма: Работна организација за обработка на ту-
тун „Јака" — Радовиш — Погон во Валандово, со 
статус на самостоен погон, со посебна пресметка и 
со постојани посебни погонски органи на само-
управување. 

Предмет на работењето на погонот е: производ-
ство, откуп и обработка на тутун. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Работната организација за обработка на тутун — 
Радовиш, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Радовиш број 02-1582/1 од 
1. IV. 1963 година и решението на Народниот од-
бор на општината Валандово број 638 од 11. Ш. 1963 
година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
^издолжуваат Павле Басмаџиев, директор на по-
гонот, и Мара Маринкова, шеф на сметководството, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 602/63. (1 3 7 7) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 799, страна 707, книга Ш, е запишано под 
фирма: Градежно претпријатие „Херцеговина" од « 
Мостар — Градилиште во Скопје. Предмет на ра-
ботењето на градилиштето е: давање помош со ме-
ханизација и стручен кадар за расчистување на 
рушевини; обнова и асанација на оштетени згради 
во Скопје; изведување сите градежни — занает-
чиски и инсталациони работи на објектите од висо-
коградба и нискоградба во Скопје. 

Градилиштето е основано од Работничкиот со-
вет на Градежното претпријатие „Херцеговина" од 
Мостар, а согласно со одлуката број 315/63 од 
31. УП. 1963 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 299, страна 1205, е запишан под фирма: 
Угостителско претпријатие „Нов живот" од Те-
тово — Ресторан во Тетово, ул. „Илинденска" бр. 
17. Предмет на работењето на ресторанот е: готве-
ње на топли и ладни јадења, разни мезелаци, ска-
ра и точење на алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

Ресторанот е основан од Работничкиот совет 
на Угостителското претпријатие „Нов живот" од 
Тетово, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Тетово број 04-13626 од 29. X. 1962 
година. 

Раководител на ресторанот е Скендеровски 
Шафко. 

Ресторанот ќе го претставува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите нд 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 571/63. (1387) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 455, е запишана под фирма: 
Угостителско претпријатие „Македонија" — Гости-
вар — Чајџилница во Гостивар, ул. „Б. Јованов-
ски" бр. 25. Предмет на работењето на чајџилни-
цата е: точење на сите врсти безалкохолни пија-
лоци и освежителни пијалоци — чај — локум. 
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Чајџилницата е основана од Работничкиот со-
вет на Угостителското претпријатие „Македонија4 ' 
од Гостивар, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Гостивар број 2880 од 30. I. 
1961 година. 

Раководител на чајџилницата е Алаедин Лочи. 
Чајџилница та ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 588/63. (1443) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 455, е запишано под фирма: 
Угостителско претпријатие „Македонија" од Го-
стивар — Бифе во Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 62. 
Предмет на работењето на бифето е: точење на 
сите врсти алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
врши услуги на исхрана со едноставни јадења, 
претежно ладни. 

Бифето е основано од Работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Македонија" од Го-
стивар, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Гостивар број 1238 од 30. Ш. 
1960 година. 

Раководител на бифето е Диме Серафимоски. 
Бифето ќе го претставува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 587/64. (1444) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 804, страна 743, книга Ш, е запишано под 
фирма: Градежно претпријатие „Крајина" од Бања 
Лука — Градилиште во Скопје. Предмет на работе-
њето на градилиштето е: изведување на градежни, 
градежно-занаетчиски работи, експлоатација на 
градежен материјал, изградба на станови за потре-
ба на пазарот и монтажна изградба. 

Градилиштето е основано од Работничкиот со-
вет на Градежното претпријатие „Крајина" од 
Бања Лука, со одлука број 14625/63 од 24. VIII. 
1963 година. 

Градилиштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Руждијиќ инженер Теу фик, раково-
дител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 598/63. (1447) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 805, страна 749, книга Ш, е запишано под 
фирма: Градежно претпријатие „Крајина" од Ба-
ња Лука — работничко-службеничка менза во 
Скопје — Населба „Автокоманда". Предмет на ра-
ботењето на мензата е: вршење угостителски услу-
ги на работниците и службениците запослени во 
градилиштето на Претпријатието „Крајина" во 
Скопје, исхрана на членовите на работниот колек-
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тив и точење на безалкохолни пијалоци. 
Мензата е основана од Работничкиот совет на 

Градежното претпријатие „Крајина" од Бања Лука, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Саат Кула — Скопје број 03/1-1082 од 
16. IX. 1963 год. 

Раководител на мензата е Маслиќ Илија. 
Работничко-службеничката менза ќе ја потпи-

шува, задолжува и раздолжува Руждијиќ Теуфик, 
управник на градилиштето, во« границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 597/63. (1448) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 418, страна 435, книга П, е запишан под 
фирма: Земјоделски комбинат „Повардарие" од Не-
готино — Занаетчиски дуќан за месни производи 
во Неготино. Предмет на работењето на дуќанот е: 
продажба на јагнешко, телешко, јунешко, говед-
ско и свинско месо, како и на сите видови суво-
месни производи и нивна преработка и разни ви-
дови месни и рибни конзерви. 

Дуќанот е основан од Работничкиот совет на 
Земјоделскиот комбинат „Повардарие" од Неготино, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Неготино број 04-1422/1 од 7. V. 1963 
година. 

Раководител на дуќанот е Горѓи Верменцелиел. 
Дуќанот ќе го претставува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
е вл астувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 650/63. (1459) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 418, страна 435, книга П, е запишан под 
фирма: Земјоделски комбинат „Повардарие" од Не-
готино — Работнички ресторан во погонот во село 
Дуброво. Предмет на работењето на ресторанот е: 
вршење угостителски услуги на членовите од ко-
лективот. 

Ресторанот е основан од Работничкиот совет 
на Земјоделскиот комбинат „ГИовардарие" од Не-
готино, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Неготино број 04-1421/1 од 
7. V. 1963 година. 

Раководител на ресторанот е Туше Т. Будба-
јрсв. 

Ресторанот ќе го претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 649/63. (1460) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 179, страна 467, е запишан под фирма: 
Фабрика за порцелан и санитарна керамика „Бо-
рис Кидрич" од Титов Велес — Керамички инсти-
тут во Титов Велес. Предмет на работењето на 
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институтот е: унапредување производството во 
фабриката и нејзините погони надвор од неа со 
тоа што ќе изнаоѓа и испитува нови суровини 
за примена на истите во производството; вршење 
услуги на други правни лица од керамичката ин-
дустрија. 

Институтот е основан од Работничкиот совет на 
Фабриката за порцелан и санитарна керамика 
„Борис Кидрич" од Титов Велес, а согласно со 
решението на Народниот одбор на општината Ти-
тов Велес број 8411/1 од 7. УШ. 1963 година. 

Раководител на институтот е Смилев Владо. 
Институтот ќе го- претставува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 599/63. (1464) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. .бр. 208, страна 579, е запишана под фирма: 
Печатница и книговезница „Напредок" од Тетово 
- - Продавница во Тетово, плоштад „Маршал Тито" 
број 2. Предмет на работењето на продавницата е: 
промет со канцелариски стоки, разни видови хар-
тија и производи од хартија, школски црибор, 
учебници и друга литература, машини за пишува-
ње, машини за сметање и машини за умножување. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Печатницата и книговезницата „Напредок4 

од Тетово, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Тетово број 04-14937/1 од 15. X. 
1963 година. 

Раководител на продавницата е Кировски Ди-
митар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 630/63. (1477) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 806, страна 761, книга Ш, е запишано под 
фирма: Градежно занаетчиско претпријатие „Шар" 
во Ѓорче Петров, улица „Радулашка" бр. 6. Предмет 
на работењето на претпријатието е: подигање на 
сите видови објекти од висока и ниска градба, 
производство и промет со вар, тули и чакал (песок) 
производство и вградување на градежна лимари ја 
и столарија. 

Претпријатието е основано од Советот за стан-
бена заедница „Илинден" —• Ѓорче Петров, со ре-
шението број 328 од 22. XI. 1963 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Павловски Стоилко, в. д. директор, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 718/63. (1500) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 26302, серија бр. 0220486 
издадена од СВР — Охрид на име Змејко Павлов 
Ангелоски, ул. „7 ноември" бр. 75, Охрид. (2967) 

Лична карта рег. бр, 5866, серија бр. 0281398 
издадена од СВР — Ресен на име Тефик Зекмсн 
Абединовски, Ресен. (2968) 

Лична карта рег. бр. 2475, серија бр. 0430985 
издадена од СВР—Гевгелија на име Зора Тодор 
Прнаркова, ул. „Максим Горки" 162, Т. Велес. 

(2969) 
Лична карта рег. бр. 18256, серија бр. 0679087 

издадена од СВР —• Тетово на име Љатиф Неџит 
Зенуни, е. Селце Кеч, Тетовско. (2^70) 

Лична карта рег. бр. 709, серија бр. 0780866 из-
дадена од СВР — Тетово на име Јованка Мишко 
(Петкоска) Јосифоска, ул. „Карпуш" 20, Тетово. 
; , (2971) 

Лична карта рег. бр. 5315, серија бр. 0177227 
издадена од СВР — Тетово на име Љубе Гоне Ва-
невски, е. Брвеница, Тетовско. (2972) 

Лична карта рег. бр. 29839, серија бр. 0687&09 
издадена од СВР — Тетово на име Мемед Нуман 
Селамни, е. Џепчиште, Тетовско. (2973) 

Лична карта рег. бр. 21996, серија бр. 071603 
издадена од СВР — Тетово на име Муртезан Да-
лила Асани, е. Неготино, Тетовско. (2974) 

Лична карта рег. бр. 7444, серија бр. 0083312 
издадена од СВР — Струмица на име Исмаил Зија 
Османов, е. Иловица, Струмичко. (2975) 

Лична карта рег. бр. 13758, серија бр. 0420735 
издадена од СВР — Струмица на име Петар Шпи-
ро' Тренчев, ул. „Стиф Наумов" бр. 41, Струмица. 

(2976) 
Лична карта рег. бр. 6609, серија бр. 0459121 

издадена од СВР — Струмица на име Герасим Гор-
ги Локов, ул. „Крсте Мисирков" бр. 14, Струмица. 

(2977) 
Лична карта рег. бр. 2920, серија бр. 0247438 

издадена од СВР — Крушево на име Соколе Ни-
кола Ѓорѓијоски* е. Горно Дивјаци, Крушево. (2978) 

Лична карта рег. бр. 1527, серија бр. 0575737 
на име Тефик Есати Рамадани, е. Ваксинце, Ку-
маново. (2979) 

Лична карта рег. бр. 282, серија бр. 0207292 
издадена од СВР —• Кратово на име Санде Панзо 
Манасовски, е. Татомир, Кратово. (2960) 

Лична карта рег. бр. 12482, серија бр. 0235485 
издадена од СВР — Охрид на име Петре Гошев 
Николоски, е. Лешани, Охридско. (2931) 

Лична карта рег. бр. 2540, серија бр. 0742250 
издадена од СВР — Охрид на име Томо Г. Болоски, 
ул. „П. Гули" бр. 216, Охрид. (2982) 

Лична карта рег. бр. 10780, серија бр. 0115490 
издадена од СВР — Дебар на име Лиман Рамада-
нов Демири, е. Аџиевци, Тетовско. (2983) 

Лична карта рег. бр. 5861, серија бр. 0178177 
издадена од СВР — Гостивар на име Ајваз Рама-
дан: Рамадани, е. Строј ане, Гостивар. (2981) 

Лична карта рег. бр. 43712, серија бр. 0798947 
издадена од СВР — Гостивар на име Билјана Ду-
шан Богојевска, е. Печково, Гостиварско. (2985) 

Лична карта рег. бр. 5226, серија бр. 0701736 
издадена од СВР — Гостивар на име Бојка Јорде 
Анѓелоска, ул. „Гоце Делчев" 4, Гостивар. (2986) 

Лична карта рег. бр. 1459, серија бр. 0775555 
издадена од СВР — Гостивар на име Раман Се-
лим Селими, е. Чајле, Гостиварско. (2987) 
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Лична карта рег. бр. 14912, серија бр. 0711422 
издадена од СВР — Гостивар на име Ќемал Дур-
миш Бањица, ул. „Шуманска" б. б., Гостивар. 

Лична карта рег. бр. 9967, серија бр. 0129303 
издадена од СВР — Берово на име Гаврил Васи лов 
Кафтански, Берово. (2989) 

Лична карта рег. бр. 499, серија бр. 0250312 
издадена од СВР — Крушево на име Наум Лазап 
Ашкити, ул. „Шундоска" бр. 10, Крушево. (2990) 

Лична карта рег. бр. 1666, серија бр. 0770795 
на име Дуфка Митевска, е. Годивје, Охридско. 

Лична карта рег. бр. 11128, серија бр. 0234132 
издадена од СВР — Охрид на име Никола Ристов 
Тасески, е. Брежари, Охридско. (2992) 

Лична карта рег. бр. 365, серија бр. 3164497 
издадена од СВР — Нови Пазар на име Реџо 
Хајра Маслак, е. Оризари, Титов Велес. (2993) 

Лична карта рег. бр. 47, серија бр. 0115036 из-
дадена од СВР — Битола на име Милан Крстев 
Ацевски, е. Беранци, Битолско. (2994) 

Лична карта рег. бр. 1006, серија бр. 0018013 
издадена од СВР — Прилеп на име Куле Цветков 
Чакревски, е. Палчиште, Битолско. (2995) 

Лична карта рег. бр. 642, серија бр. 0245153 из-
дадена од СВР — Крушево на име Никола Коста 
Сотироски, ул. „Питу Гули" бр. 27, Крушево. 

Лична карта рег. бр. 713, серија бр. 0274818 
на име Рефет Авзија Исмаили, е. Новаке, Тетов-
ско. (2997) 

Лична карта рег. бр. 135, серија бр. 07750044 
издадена од СВР — Маврово на име Даница Иван 
Брглес, ул. „М. Груески" бр. 2, Гостивар. (2999) 

Лична карта рег. бр. 3397, серија бр. 0374998 
издадена од СВР — Кочани на име Коле Илиев 
Лефков. е. Теранци, Кочанско. (3000) 

Лична карта рег. бр. 7395, серија бр. 0383905 
издадена од СВР — Кочани на име Тодор Трајан 
Ѓорѓиов, е. Бање, Кочани. (3101) 

Лична карта рег. бр. 7344, серија бр. 0383854 
издадена од СВР — Кочани на име Славе Петру-
шов Коцев, е. Оризари, Кочанско. (3102) 

Лична карта рег. бр. 2761, серија бр. 00752.98 
издадена од СВР — Битола на име Назија Зекир 
(Бафтирова) Зекирова,, ул. „Далматинка" 65, Би-
тола. (3103) 

Лична карта рег. бр. 1909, серија бр. 0267150 
издадена од СВР — Демир Хисар на име Стојан 
Димитрија Зинговски, е. Слепче, Битолско. (3104) 

Лична карта рег. бр. 2148, серија бр. 0210459 
издадена од СВР — Охрид на име Јашар Ил]аз 
Мустафа, ул. „7 ноември" бр. 128, Охрид. (3105) 

Лична карта рег. бр. 7123, серија бр. 0722256 
издадена од СВР — Гевгелија на име Глигор Ри-
сто Мандалов, е. Стојаково, Гевгелија. (3106) 

Лична карта рег. бр. 37759, серија бр. 0693025 
издадена од СВР — Тетово па име Мирослав Алек-
сандар Спировски, ул. „Иво Р. Лола" бр. 197, Те-
тово. " (3107) 

Лична карта рег. бр. 1212, серија бр. 0275315 
издадена од СВР — Гостивар на име Вели Рама-
дана Скендери, е. Речане, Гостиварско. (3103) 

Лична карта рег. бр. 529, серија бр. 0272039 из-
дадена од СВР — Гостивар на име Асип Зеиде т 
Махмуди, Гостивар. (3109) 

Лична карта рег. бр. 890, сери]а бр. 0073211 из-
дадена од СРР — Битола на име Драга Благој Ан-
гелова ул. „Димитар Влахов" бр. 65, Битола. 

Лична карта рег. бр. 148, серија бр. 0125353 из-
дадена од СВР — Битола на име Никола Христо 
Тасевски, ул. „Клековац" бр. 13, Битола. (3111) 

Лична карта рег. бр. 3899, серија бр. 0109219 
издадена од СВР — Битола на име Бекташ Аки-
фов Ибраимов, е. Нижеполе, Битолско. (3112) 

Лична, карта рег. бр. 4851, серија бр. 0175963 
издадена од СВР — Тетово на име Небиб Хасан 
Демири ул. „Вардарска" бр. 20. Тетово. (3113) 

Лична карта рег. бр. 90913, серија бр. 0628360 
издадена од СВР — Скопје на име Алија Алим 
Ибраими, ул. „Илинденска" бр. 128, Тетово. (3114) 

Лична карта рег. бр. 10860, серија бр. 0387470 
издадена од СВР — Кочани на име Васа Ефтимо-
ва Алексова, ул. „К. Рацин" бр. 40, Кочани. 

Лична карта рег. бр. 1313, серија бр. 0321823 
издадена од СВР — Коча™ на име Јанко М"тлан 
Јованов, е. Морсдвис, Кочани. (3116) 

Лична карта рег. бр. 2575, серија бр. 0173201 
издадена од СВР — Струмица на име Славчо Тимо 
Котев, е. Д абил а, Струмица. (3117) 

Лична карта рег. бр. 4890, серија бр. 0648763 
издадена од СВР — Кратово на име Анѓа Милош 
Лазарова, е. Калмиште, Кочани. (3118) 

Лична карта рег. бр. 7828, серија бр. 548783 
издадена од СВР — Куманово на име Зибо Јунуз 
Бајрамовски, е. Д'лга, Кумановско. (3119) 

Лична карта рег. бр. 1076, серија бр. 0170786 
на име Минип Таипа Неџби, е. Групчин, Тетовско. 

Лична карта рег. бр. 1732, издадена од СВР — 
Титов Велес на име Благој ѓорѓиев Пепелашев, ул. 
„Ѓорѓи Димитров" бр. 4, Титов Велес. (3121) 

Лична карта рег. бр. 3380/63, издадена од СВР 
— Македонски Брод на име Александар Апостолов 
Велески, е. Брест, Кичево. (2122) 

Лична карта рег. бр. 1817, серија бр. 0128227 на 
име Надежда Заркоска, ул. „Ц. Илиоски" бр. 5, 
Прилеп. ' (2123) 

Лична карта рег. бр. 4768, серија бр. 0156892 
издадена од СВР — Прилеп на име Исмаил Ис-
маила Шерифовски, ул. „М. Козар" бр. 42, При-
леп. (3124) 

Лична карта рег. бр. 25437, серија бр. 0123110 
издадена од СВР — Битола на име Милан Дими-
триоски, ул. „Р. Левката" бр. 8, Прилеп. (3125) 

Лична карта рег. бр. 27386, серија бр. 0221574 
издадена од СВР — Охрид на име Симон Војдано-
ски, е. Мешеишта, Охридско. (3126) 

Лична карта рег. бр. 24736, серија бр. 0178764 
издадена од СВР — Охрид на име Шукри Тосум 
Жаку, е. Делогожда, Струга. (3127) 

Лична карта рег. бр. 9866, серија бр. 0042577 
издадена од СВР — Струга на име Шериф Ајре-
дин Шеји, е. Велешта, Струга. (3128) 

Лична карта рег. бр. 18457, серија бр. 0023990 
издадена од СВР — Струга на име Ружди Ферит 
Амети, е. Делогожда, Струга. (3129) 

Лична карта рег. бр. 10819, серија бр. 0043530 
издадена од СВР — Струга на име Унде Цветко 
Дузлески, е. Октиси, Струга. (3130) 

Лична карта рег. бр. 24124, серија бр. 0178152 
издадена од СВР — Охрид на име Асан Абдурамач 
Мустафоски, е. Д, Косоврасти, Дебар. (3131) 

Лична карта рег. бр. 394, серија бр. 0242403 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Ќа-
нија Реџепоска, е. Красница, Кичево. (3132) 

Лична карта рег. бр. 1618, серија бр. 3669728 
издадена од СВР — Врање на име Велин Стаја 
Спасиќ, е. Иванковцу Титоввелешко. (3133) 

Лична карата рег. бр. 596, серија бр. 0151306 
на име Костадин В. Најков, е. Фурка, Гевгелија. 

Лична карта рег. бр. 27065, серија бр. 0684814 
издадена од СВР — Тетово на име Абдилазис Ра-
миза Рустеми, е. Доброште, Тетовско. (3135) 

Лична карта рег. бр. 1784, серија бр. 0168889 
на име Сабри Халии Сабриу, е. Пирок, Тетовско. 

Лична карта рег. бр. 4040, серија бр. 0173352 
издадена од СВР — Тетово на име Исак Амет 
Неџати, ул. „Стр. Пинџур" бр. 44, Тетово. (3137) 

Лична карта рег. бр. 1020, серија бр. 0787959 
издадена од СВР — Тетово на име Менка Матева 
Петроска, ул. „Д. Г. Кора" бр. 51, Тетово. (3138) 

Лична карта рег. бр. 43792, серија бр. 0799027 
издадена од СВР — Гостивар на име Фарис Абас 
Амети, е. Врановце, Гостиварско. (3139) 
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Лична карта рег. бр. 963, серија бр. 0697473 
издадена од СВР — Гостивар на име Назиф Ју-
суф Хусеини, с. Дебреше, Гостивар. (3140) 

Лична карта рег. бр. 11467/ш, серија бр. 0300940 
издадена од СВР — Штип на име Вадетин Ну ре-
дниов Ибраимов, ул. „Радански пат" 2 барака, 
Штип. (3141) 

Лична карта рег. бр. 5104, серија* бр. 0293687 
издадена од СВР — Штип кд име Асен Коцев Ми-
цајков, ул. „Јосиф Ковачев" бр. 17, Штип. (3142) 

Лична карта рег. бр. 826, серија бр. 0318336 
издадена од СВР — Пробипггип на име Стојан 
Славков Лазаров, е. Г. Стубол, Кочани. (3143) 

Лична карта рег. бр. 6279, серија бр. 0418536 
издадена од СВР — Радовиш на име Тасо Ефти-
мов Божинов, е. Подареш, Радовиш. (3144) 

Лична карта рег. бр. 37529, серија бр. 0628008 
издадена од СВР — Скопје на име Димитар Ата-
нас Атанасовски, Скопје. (1576) 

Лична карта рег. бр. 14864, серија бр. 0470165 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Георги 
Димовски, Скопје. (1578) 

Лична карта рег. бр. 12418, серија бр. 0588428 
издадена од СВР — Скопје на пем Трајче Павле 
Димовски, Скопје. 4 (15?8) 

Лична карта рег. бр. 17981, серија бр. 0594101 
издадена од СВР — Скопје на име Мара Лазар 
коловски, Скопје. (1584) 

Лична карта рег. бр. 18501, серија бр. 0506867 
издадена од СВР — Кавадарци на име Роса Ко-
стадин Лазова, Скопје. (1580) 

Лична карта рег. бр. 9636, серија бр. 0017291 
издадена од СВР — Скопје на име Милорад Ри-
сто Мицковски, Скопје. (1581) 

Лична карта рег. бр. 19051, серија бр. 0595171 
издадена од СВР — Скопје на име Цандо Трајко 
Наумчевски, Скопје. (1582) 

Лична карта рег. бр. 2720, серија бр. 0003544 
издадена од СВР — Скопје на име Илија Тодор 
Николовски, Скопје. (1583) 

Лична карта рег. бр. 12419, серија бр. 0588429 
издадена од СВР — Скопје на име Ристо Боце Ни-
коловски, Скопје. (1584) 

Лична карта рег. бр. 16190, серија бр. 0592710 
издадена од СВР — Скопје на име Пеце Весо Ор-
манковски, Скопје. (1585) 

Лична карта рег. бр. 69411, серија бр. 0619452 
издадена од СВР — Скопје на име Ефтимија Гијо 
Павловска, Скопје (1586) 

Лична карта рег. бр. 31277, серија бр. 0021933 
издадена од СВР — Скопје на име Стефанка Иван 
Панкова,, Скопје. (1587) 

Лична карта рег. бр. 10542, серија бр. 0012470 
издадена од СВР — Скопје на име ѓорѓи Алексо 
Петковски, Скопје. (1588) 

Лична карта рег. бр. 140386, серија бр 0436379 
издадена од СВР — Скопје на име Јосиф Русев 
Петковски, Скопје. (1589) 

Лична карта рег. бр. 98330, серија бр. 0203124 
издадена, од СВР — Скопје на име Дујко Спасоја 
Ристиќ, Скопје. (1590) 

Лична карта рег. бр. 18893, серија бр. 0595013 
издадена од СВР — Скопје на име Фари Азем Аб-
дула, Скопје. (1591) 

Лична карта рег. бр. 4191, серија бр. 0577733 
издадена од СВР — Скопје на име Демир Етиш 
Бајрамовски, Скопје. (1592) 

Лична карта рег. бр. 130316, серија бр. 0521024 
издадена од СВР — Скопје на име Демир Зијадин 
Демир, Скопје. (1593) 

Лична карта рег. бр. 63172, серија бр. 00о8726 
издадена од СВР — Скопје на име Хајрије Сали 
Дудушова, Скопје. (1594) 

Лична карта рег. бр. 20472, серија бр. 0596593 
издадена од СВР — Скопје на име Рамадан Не-
бојов Зумберовски, Скопје. (1593) 

Лична карта рег. бр. 130961, серија бр. 0485918 
издадена од СВР — Скопје на име Анифе Рушит 
Јакај, Скопје. (1596) 

Лична карта рег. бр. 22957, серија бр. 0599077 
издадена од СВР — Скопје на име Адем Весел 
Османи, Скопје. (1597) 

Лична карта рег. бр. 13628, серија бр. 4088738 
издадена од СВР — Скопје на име Шабан Таир 
Сопа, Скопје. (1598) 

Лична карта рег. бр. 97870, серија бр. 0201205 
издадена од СВР — Скопје на име Хашим Реџеп 
Сулејман, Скопје. (1599) 

Лична карта рег. бр. 2090, серија бр. 0319360 
издадена од СВР — Свети Николе на име Томислав 
Бошко Ангеловиќ, Скопје. (1812) 

Лична карта рег. бр. 140303, серија бр. 0435899 
издадена од СВР — Скопје на име Светислав Је-
врем Дејановиќ, Скопје. (1813) 

Лична карта рег. бр. 5271, серија бр. 2616281 из-
дадена од СВР — Пирот на име Антица Милосав 
(ѓорѓевиќ) Живковиќ, Скопје. (1814) 

Лична карта рег. бр. 97104, серија бр. 0632197 
издадена од СВР — Скопје на име Трајанче Мино 
Здравевски, Скопје. „ (1815) 

Лична карта рег. бр. 16473, серија бр. 0592993 
издадена од СВР — Скопје на име Елица Славе 
(Стојановска) Јакимовска, Скопје. (1816) 

Лична карта рег. бр. 70, серија бр. 0149242 из-
дадена од СВР — Конопиште на име Никола Јо-
ван Јошев, Скопје. (1817) 

Лична карта рег. бр. 8722, серија бр. 1217801 
издадена од СВР — Житковац на име Гордана Ти-
хомир Костиќ, Скопје. (1818) 

Лична карта рег. бр. 1102, серија бр. 0397612 
издадена од СВР — Св. Николе на име Бојка Ко-
стадин (Манева) Кралева, Скопје. (1819) 

Лична карта рег. бр. 26318, серија бр. 3393521 
издадена од СВР — Бујановац на име Драгомир 
Ѓуре Милиќевиќ, Скопје. (1820) 

Лична карта рег. бр. 15594, серија бр. 2626704 
издадена од СВР — Пирот на име Камен Драгутин 
Нешиќ, Скопје. (1821) 

Лична карта рег. бр. 19865, серија бр. 0162466 
издадена од СВР — Битола на име Блага Наум 
(Димевска) Секуловска, Скопје. (1822) 

Лична карта рег. бр. 10165, серија бр. 0535405 
издадена од СВР — Куманово на име Софија Том-
чо Станојковска, Скопје. (1823) 

Лична карта рег. бр. 37463, серија бр. 3872497 
издадена од СВР — Пожаревац на има Милојко 
Мико Трајковић Скопје. (1824) 

Лична карта рег. бр. 85585, серија бр. 0258261 
издадена од СВР — Скопје на име Неџит Ферид 
Ибраим, Скопје. (1825) 

Лична карта рег. бр. 106353, серија бр. 0469374 
издадена од СВР — Скопје на име Муарем Амет 
Јашари, Скопј е. (1826) 

Лична карта рег. бр. 19758, серија бр. 0595879 
издадена од СВР — Скопје на име Беќир Исени 
Мурсел овски, Скопје. (1827) 

Лична карта рег. бр. 2012, серија бр. 0589782 
издадена од СВР — Скопје на име Фазли Рушит 
Мустафовски, Скопје. (1828) 

Лична карта рег. бр. 519, серија бр. 0516690 из-
дадена од СВР — Скопје на име Гани Усеинов 
Јусуфовски, Скопје. (1829) 

Лична карта рег. бр. 58599, серија бр. 0044657 
издадена од СВР — Скопје на име Рамадан Кајтаз 
Реџеп, Скопје. (1830) 

Лична карта рег. бр. 63939, серија бр. 0486278 
издадена од СВР — Скопје на име Рамадан Ба ј -
рам Сали, Скопје. (1831) 

Лична карта рег. бр. 129949, серија бр. 0471663 
издадена од СВР — Скопје на име Магбет Јашар 
Сулејман, Скопје. (1832) 
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Лична карта рег. бр. 117179, серија бр. 0436713 
издадена од СВР — Скопје на име Фета Шефи 
Узеировски, Скопје, (1833) 

Лична карта рег. бр. 124673, серија бр. 0438809 
издадена од СВР — Скопје на име Бејадин Фазли 
Усеин, Скопје. (1834) 

Лична карта рег. бр. 117179, серија бр. 046713 
издадена од СВР — Скопје на име Тосум Мехмед 
Халими, Скопје. (1835; 

Лична карта рег. бр. 95273, серија бр. 0254150 
издадена од СВР — Скопје на име Ремзија Рифат 
Хисеини, Скопје. (1836) 

Лична карта рег. бр. 52209, серија бр. 0037820 
издадена од СВР — Скопје на име Игна Аризан 
Андреева, Скопје. (1837) 

Лична карта рег. бр. 1872, серија бр. 0073978 
издадена од СВР — Битола на име Атанас Андре-
ја Димитровски, Скопје. (1838) 

Лична карта рег. бр. 138520, серија бр. 0486973 
издадена од СВР — Скопје на име Калипса Сте-
фан Димитровска, Скопје. (1839) 

Лична карта рег. бр. 19341, серија бр. 0595462 
издадена од СВР — Скопје на име Никола Атанас 
Митревски, Скопје. (1840) 

Лична карта рег. бр. 126252, серија бр. 0471650 
издадена од СВР — Скопје на име Христина Алек-
со Мечкарова, Скопје. (1841) 

Лична карта рег. бр. 83018, серија бр. 0257618 
издадена од СВР — Скопје на име Петар Миле 
Младеновски, Скопје. (1842) 

Лична карта рег. бр. 18008, серија бр. 0019377 
издадена од СВР — Скопје на име Александар 
Тодор Пајдаковски, Скопје. (1843) 

Лична карта рег. бр. 3185, серија бр. 017430 из-
дадена од СВР — Скопје на име Димко Филко 
Папазов, Скопје. (1844) 

Лична карта рег. бр. 130406, серија бр. 0522313 
издадена од СВР — Скопје на име Љубица Блаже 
Пешевска, Скопје. (1845) 

Лична карта рег. бр. 6869, серија бр. 0011022 
издадена од СВР — Скопје на име Нада Пано 
(Васиќ) Радовиќ, Скопје. (1846) 

Лична карта рег. бр. 138439, серија ^р. 0486351 
издадена од СВР — Скопје на име Перко Трајан 
Спасовски, Скопје. (1847) 

Лична карта рег. бр. 32122, серија бр. 0028100 
издадена од СВР — Скопје на име Благоја Ѓорги 
Стојановски, Скопје. (1848) 

Лична карта рег. бр. 23610, серија бр. 0599730 
издадена од СВР — Скопје на име Драган Васиљ-
ко Сурловски, Скопје. (1849) 

Лична карта рег. бр. 8241, серија бр. 0011089 
издадена од СВР — Скопје на име Страхил Коце 
Таневски, Скопје. (^бО) 

Лична карта рег. бр. 11568, серија бр. 0013313 
издадена од СВР — Скопје на име Анѓелко Иван 
Трпковски, Скопје. (1851) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
I. за избор на наставник во звањето доцент, 

вонреден или редовен професор за предметот 
ОСНОВИ НА КНИГОВОДСТВОТО 

И. за избор на асистент за предметот 
ЕКОНОМИКА НА АГРАРОТ 

Пријави се поднесуваат до Секретаријатот на 
Факултетот во рок од 15 дена од објавувањето на 
конкурсов. Со пријавата се поднесува диплома, 
кратка биографија, список на научните трудови 
со по еден примерок од истите. (1480) 

Комисијата за засновање и престанок на ра-
ботен однос и Конкурсната комисија при Меди-
цинскиот центар во Охрид 

р а с п и ш у в а а т 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следното упразнето место: 
Лекар по општа медицина — — — — 1 

УСЛОВИ: 
За ова работно место кандидатот треба да има 

завршено медицински факултет и 2 години прак-
тика како лекар по општа медицина. 

Личниот доход за ова работно место ќе се 
определи по Правилникот за расподелба на лич-
ните доходи на Центарот. 

Молбите таксирани со 50 динари таксени мар-
ки и куса биографија да се доставаат до Меди-
цинскиот центар во Охрид — за Комисијата, во 
рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот. (1482) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за еден вонреден професор за предметот Шумски 
транспортни средства 

Кандидатите треба да ги исполнуваат усло-
вите од член 170 и 171 од Законот за високото 
школство на СР Македонија. 

Рок за пријавување е 30 дена по објавувањето 
на конкурсот, а во колку местото не се пополни 
во тој рок, конкурсот се продолжува до неговото 
пополнување. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на 
Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. Кон 
пријавата кандидатот треба да приложи диплома 
и документи по член 31 од Законот за јавните 
службеници. Кандидатите јавни службеници под-
несуваат извод од службеничкиот лист. Покрај 
пријавата треба да се достави кратка биографија, 
список на научните и стручните трудови со по 
еден примерок од самите трудови и потврда од 
установата каде што е кандидатот на служба дека 
може да се пријави на конкурсот. (1479) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИТЕ РАБОТИ 
ПРИ СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 

КУМАНОВО 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за следните упразнети работни места во Собра-
нието на општината Куманово и тоа: 

1. Референт по организација, метод и технике 
на работа во Одделението за општа управа и вна-
трешни работи. 

2. Референт по работен стаж и работни 
книшки во Одделението за стопанство. 

3. Референт по национализација, експроприја-
ција на ОНИ во Одделение за финансии. 

4. Референт по разработка на Урбанистички 
план во Одделението за комунални работи и урба-
низам. 

5. Шеф и референт за давање правна помош 
на граѓаните во Службата за давање правна по-
мош на граѓаните. 
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6. Референт за давање правна помош на гра-
ѓаните во Службата за давање правна помош на 
граѓаните. 
У С Л О В И : 

Кандидатите под точка 1) треба да имаат за-
вршено правен факултет или признаено високи 
образование со 3 години практика на управно-
правни работи. 

Кандидатите под точка 2) треба да имаат за-
вршено ниша управна школа или признаено више 
образование со 3 години практика на управно-
правни работи. 

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

Кандидатите под точка 4) треба да имаат за-
вршено технички факултет (инженер-архитекта) 
со 5 години практика во струката. 

Кандидатите под точка 5) треба да имаат за-
вршено правен факултет и псложен судско адво-
катски испит со 8 години практика. 

Кандидатите под точка 6) треба да имаат за-
вршено правен факултет со 5 години практика на 
управно-правни работи. 

Молбите со кратка биографија како и доку-
менти по чл. 31 од Законот за јавните службеници 
да се достават во рок од 15 дена по објавувањето 
на конкурсот до Комисијата за службеничките 
работи при Собранието на општината Куманово. 

Лицата што се во работен однос треба да 
имаат и потврда за право на учество на конкурсот. 

Овој конкурс има важност 15 дена и важи од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", но доколку не се пополнат работните места 
со лица што ги исполнуваат бараните услови по 
конкурс, конкурсот важи на неопределено време 
се до пополнување на работните места. (1480) 

Комисијата за службенички работи при Со-
бранието на Општината Битола, на основа чл. 21 
од Законот за јавните службеници 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните упразнети работ-

ни места во Собранието на општината Битола, 
и тоа: 

1) Началник на Одделението за комунални ра-
боти и станбени прашања, и 

2) Санитарен инспектор во Одделението за 
општествени служби. 

У с л о в и : 
За работното место под 1), кандидатот да има 

завршено технички факултет — отсек градежен, 
архитектонски или геодетски со над 3 години прак-
тика во струката. 

За работното место под 2), кандидатот да има 
завршено: 

а) медицински факултет — лекар, 
б) завршено средно медицинско училиште — 

отсек за санитарни техничари со над 2 го-
дини практика и положен стручен испит. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места, а се смета од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". 

Плата ќе биде определена по Законот за јав-
ните службеници, а положајната плата според 
Одлуката за утврдување положајните плати на 
службениците при Собранието на општината Би-
тола. За работното место санитарен инспектор пред-
виден е и посебен додаток. 

Кандидатите покрај молбата таксирана со 50 
динари административни такси да ги поднесат до-
кументите предвидени со чл. 31 од ЗЈС, докумен-
тите за школската и стручната спрема и за прове-
дените години на служба со кратка биографија за 
движењето во службата. 

Молбите заедно со документите се предаваат 
во писарницата на Собранието на општината Би-
тола, секој работен ден. 

За поблиски информации заинтересираните мо-
жат да се јават на телефон бр. 430, внатрешен 84. 

(1467) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

I. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ СОРАБОТНИЦИ 
•— Н е у р о п с и хсп ј а т р и ј а, двајца лекари 

специјалисти 
Кандидатите со пријавата треба да поднесат 

диплома за завршен соодветен факултет, потврда 
за положен специјалистички испит, биографски по-
датоци. 

Овој конкурс трае се до> неговото пополнување. 
Пријавите се поднесуваат до Клиниката за 

нервни и душевни болести. (1468) 

СОДРЖИНА 
Страна 

186. Одлука за намената и условите под кои 
ќе се даваат кредити за трајни обртни 
средства од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд — — — — — 609 

187. Наредба за занаетчиските дејности што 
задолжително се вршат во деловна про-
сторија — — — — — — — — — 609 

188. Наредба за одредување ка стопанските 
дејности што можат да ги вршат занает-
чиските дуќани — -— — —• — — — 611 

189. Наредба за занаетчиските дејности што 
можат да се вршат како занаетчиски 
услуги од место до место — — — — 611 

190. Правилник за образецот и начинот на 
водењето на регистарот на занаетчиските 
дуќани — — — —• — — — — — 612 

191. Правилник за содржината на фирмата 
на здружени занаетчиски дуќан — — 614 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а Пешт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

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

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 


