
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 
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Претплата за 1964 год. изнесува 
2.200 дин. Овој број чини 16 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698. 

27. 
На основа член 115 и 116 од Уредбата за да-

нокот на доход („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
22/61), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ОД ГОДИШ-
НИОТ ИЗНОС НА ДАНОКОТ НА ДОХОД И ОП-
ШТИНСКИОТ ЛОКАЛЕН ДАНОК КОЈ КЕ СЕ 

НАПЛАТУВА ВО ПРВО, ВТОРО, ТРЕТО И 
ЧЕТВРТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1964 ГОДИНА 

1, Даночните обврзници на: данокот на доход 
од земјоделие, данокот на доход од згради (куќа-
рина), данокот на доход од самостојни занимања 
и од други имоти, данокот за употреба на туѓа ра-
ботна сила и општинскиот локален данок: од зем-
јоделие, од згради (куќарина) и од самостојни за-
нимања и од друг имот за прво, второ, трето и 
четврто тримесечје од 1964 година данокот го пла-
ќ а а т во процентите определени со оваа одлука. 

2. Даночните обврзници со претежно годишно 
задолжение со данок на доход од земјоделие за 
прво, второ, трето и четврто тримесечје од 1964 
родина, данокот го плаќаат во следните проценти 
од извршениот облог на данокот на доход за 1964 
година, а додека истиот не биде извршен од из-
вршениот облог за 1963 година и тоа на подра-
чјето на: 

О к о л и ј а 

Скопска 
Битолска 
Кумановска 
Охридска 
Тетовска 
Титоввелешка 
Штипска 

Околиските собранија најдоцна до 15 март 1964 
година можат да пропишат поголеми односно по-
мали проценти по кој ќе се наплатува обложениот 
данок на доход од земјоделие на подрачјето на 
одделните општини, ако со вака одредените про-
центи се обезбеди масата на данокот што би се 
наплатила со примена на процентите определени 
со оваа одлука на подрачјето на око ли јата. 

3. Даночните обврзници со претежно годишно 
задолжение со данок на доход ед зграда (куку-
рика) на подрачјето на сите околии за прво, второ, 
трето и четврто тримесечје од 1964 година на име 

20 23 27 30 
25 22 25 28 
20 15 30 35 
20 20 25 35 
20 22 28 30 
22 20 28 30 
20 20 25 35 

данок плаќаат по 25% од годишниот обложен да-
нок на доход за 1964 година а додека истиот не 
биде извршен од извршениот облог за 1963 година. 

4. Даночните обврзници со претежно годишно 
задолжение со данок на доход од самостојни за-
нимања и од друг имот на подрачјето на сите 
околии за прво, второ, трето и четврто тримесечје 
од 1964 година на име данок плаќаат по 25% од 
годишниот паушално обложен данок на доход за 
1Ѕ64 година или од обложениот данок за 1962 од-
носно 1963 година. 

5. Даночните обврзници на данокот за употре-
ба на туѓа работна сила, за прво, второ, трето и 
четврто тримесечје од 1964 година го плаќаат овој 
данок по одредените проценти по кои го плаќаат 
данокот на доход од земјоделие односно данокот 
на доход од самостојни занимања определени во 
точка 2 и 4 од оваа одлука. 

6. Даночните обврзници на општинскиот лока-
лен данок, го плаќаат овој данок по процентите 
по кои се плаќа данокот на доход спрема претеж-
ното годишно задолжение од данокот на доход 
определен во точка 2, 3 и 4 од оваа одлука. 

7. Општинските собранија најдоцна до' 31 март 
1964 година, на обичаен начин ќе ги објават про-
центите по кој даночните обврзници се должни да 
го плаќаат данокот на доход по тримесечја. 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 09-294/1 
19 февруари 1964 година 

Скопје 
Претседател 

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

28. 
На основа точка 4 од Решението за тарифата 

на претплата за користење телевизиски приемници 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 53/60), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ПРЕТПЛАТА ЗА КО-

РИСТЕЊЕ ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРИЕМНИЦИ 

I. Се укинува Одлуката за ослободување од 
плаќање претплата за користење телевизиски при-
емници („Службен весник на НРМ" бр. 21,62). 
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П. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 март 1964 година. 

Бр. 09-237/1 
19 февруари 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р. 

2. Во групата на производи за кои контрола 
на цените во прометот на големо ќе врши Репуб-
личкиот завод за цени спаѓаат производи од след-
ните гранки на дејности и тоа: 

29. 
На основа точка 1 од Одлуката за нормите на 

данокот на доход за 1964 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/63) а во врска со точка 3 став 2 
од Одлуката за нормите на данокот на доход за 
1963 година („Службен лист на ФНРЈ" бр. 5/63), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ 
НАРОДНИ ОДБОРИ ДА ПРОПИШУВААТ НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ОБЛОЖЕНИОТ ДАНОК НА ДО-
ХОД ЗА 1963 ГОДИНА НА ОПРЕДЕЛЕНИ УС-

ЛУЖНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ И ЗА 
1964 ГОДИНА 

1. Одлуката за овластување на општинските 
народни одбори да можат да пропишуваат нама-
лување на обложениот данок на доход за 1963 го-
дина на определени услужни занаетчиски дуќани 
(„Службен весник на НРМ", бр. 13/63), ќе се при-
менува и за 1964 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 09-293/1 
19 февруари 1964 година 

Скрије 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 

Г р а н и а Производи, односно 
група производи 

116 — Неметали 

117 • 

120 

121 

122 

124 — 

Индустрија на ме-
тали и преработ-
ка на метали 

Хемиска индус-
трија 
Индустрија на гра-
дежни материјали 
Дрвна индустрија 

Текстилна индус-
трија 

80. 
На основа член 19 став 2 од Законот за опш-

тествена контрола на цените („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 20/62), Републичкиот секретаријат за 
општи стопански работи, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ ВО ПРОМЕТОТ 

НА ГОЛЕМО 

1. За производите за кои контролата на цени 
не е задолжителна според член 5 став 2 од За-
конот за општествена контрола на цените а за 
кои таква контрола не е одредена од сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на це-
ните, контрола на цените во прометот на големо 
ќе врши Републичкиот завод за цени. 

125 — Индустрија на ко-
жи и чевли 

126 — Индустрија на гу-
ма 

127 — Прехранбена инду-
стрија 

211 — Поледелие 

212 — Овоштарство 

214 — Сточарство 
216 — Домашна прера-

ботка 

Шупливо стакло 
- дувано (машинско и 

рачно) 
- пресовано 

- сатови стол ни и зид-
ни 

- мадраци 
- паста и препарати за 

заби 

- кровна хартија 
- улошци за кревети 

(жичани и тапаци-
рана 

- детска количка 

- облека 
долни веш 

- ќебиња 
- душеци 
- јоргани 
- спортска облека 
- трикотажа од сите 

врсти 
- кошули 
- чорапи 
- облека од пластична 

маса 
- пакети за новородени 
- санитарни текстилни 

производи (вата, за-
вои и газа) 

- спортски чевли 

- линолеум од сите 
врсти 

- маст 
- кафе 
- пиво 
- мед 
- сирење 
- кашкавал 
- путер 
- компир 
- грав 
- јаболки 
- јужно овоштие (ар-

гуми и банани) 
- суши сливи 
- грозје 
- јајца свежи 

- вино 
- ракија 



28 февруари 1964 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по нејзиното објавување во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија"* 

Бр. 06-128 
8 февруари 1964 година 

Скопје 
Републички секретар 

за општи стопански работи, 
Велимир Гиновски, е. р. 

Ом асен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
брти на СРМ, со решението бр. 20-24375/1 од 7 ја-
нуари 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Спространова Илинка, родена на 31 
јули 1942 година во град Кавадарци, Титоввелешка 
околија, од татко Горе и мајка Камка, така што 
во иднина роденото име ќе ќ гласи Лилјана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (52) 

Републичкиот секретаријат за, внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-22677/2 од 7 ја-
нуари 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Ристеска Маргарина, родена на ден 
1 септември 1963 година во Прилеп, од татко Цве-
тан и мајка Магдалена, така што во иднина ро-
деното име ќе п гласи Каролина. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (54) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-24115/1-63 од 
26 декември 1963 година, ја одобри промената на 
роденото име на Алији Џезаир, роден на 27 јули 
1946 година во село Дебреште, Тетовска околија, од 
татко Риза и мајка Феризат, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Екрем. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (55) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-109/1 од 14 ја-
нуари 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Илиевски Борис, роден на ден 
18 октомври 1922 година во село Горно Оризари, 
Битолска околија, од татко Велјан и мајка Петра. 
Промената е одобрена и на Илиевска Стефка, ро-
дена на ден 12 ноември 1921 година во село Доз-
наш«, Битолска околија, од татко Цветан и мајка 
Ристана, така што во иднина фамилијарното име 
ќе им гласи Аврамовска односно Аврамовска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (56) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-22986/1 од 13 
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декември 1963 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Димевски Новица, роден на ден 12 
април 1955 година во гр. Скопје, од татко Ди̂  
митрие и мајка Стефанка, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Кире. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (57) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување за неважен загубениот чек бр. 163331, из-
даден од Комуналната банка — Битола на име 
Котевски Драги од село Балдовенци, вредност 
40.000 динари. 

Се поканува секој што го притежава чекот, 
по било кој основ, да јави на судот или да стави 
приговор против поништувањето му во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ". Во противно чекот ќе беде огла-
сен за неважен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 367/63. 
(41) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 780, страна 555, книга III, е запишано под 
фирма: Пољопривредно индустриски комбинат 
„Космет експорт" — Приштина — Претставништво 
во Скопје. Предмет на работењето на претставни-
штвото е: заклучување на договори во име и за 
сметка на Комбинатот до износ од 10,000.003 (десет 
милиони) динари. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Комбинатот „Космет експорт" од Пришти-
на, а согласно со решението на Народниот одбор 
на општината Кисела Вода — Скопје број 04-10348 
од 3. ХИ. 1962 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува раководителот Витошевиќ Трифун, 
во границите на овластувањето. 

Претставништвото во Скопје на бившото Тр-
говско претпријатие „Космет" увоз-извоз, Пришти-
на, се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 645, страна 785, книга II. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 126/63. (418) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 455, е запишан под фирма: Уго-
стителско претпријатие „Македонија" од Гостивар 
— Угостителски дуќан „Содара" во Гостивар, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 2. Предмет на работењето на 
дуќанот е: произведување на безалкохолни пија-
лоци, разни разладни пијалоци (оранжада, кабезо 
и сода вода). 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Дуќанот е основан од Работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Македонија" — Го-
стивар, а согласно, со решението на Народниот од-
бор на општината Гостивар број 1238 од 30. III. 1960 
година. 

Раководител на дуќанот е Сим јановски Косто. 
Угостителскиот дуќан ќе го претставува, 'За-

должува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 247/63. (436) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 455, е запишан под фирма: Уго-
стителско претпријатие „Македонија" од Гостивар 
— Угостителски дуќан — чајџилница „Братство" 
во Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 21. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: точење на сите врсти безалко-
холни пијалоци и освежителни пијалоци (кафе, 
чај и локум). 

Дуќанот е основан од Работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Македонија" од Го-
стивар, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Гостивар број 2088 од 9. VI. 
1961 година. 

Раководител на дуќанот е Џемил Бакиу. 
Угостителскиот дуќан-чај џил ница ќе го прет-

ставува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 248/63. (437) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 97, страна 
453, книга III, е запишана под назив: Земјоделска 
задруга „Козјак", од е. Челопек, Кумановска око-
лија. Предмет на работењето на задругата е: зем-
јоделско производство на општонародна земја, зем-
ја земена под закуп, купена или добиена на бес-
платно користење; организирање земјоделско про-
изводство на земја од индивидуална производи-
тели, по пат на кооперација; сточарско производ-
ство со лозаро-овошни производи; вршење услуги 
на. земјоделски производители со земјоделски ма-
шини и справи, како и вршење на други услуги во 
врска со земјоделското производство; договарање 
за откуп на вишоци од земјоделско производство' 
и преземање мерки за пласман на производите од 
деловното подрачје; снабдување на земјоделските 
производители со потребниот репродукционен ма-
теријал од областа на земјоделието и сточарството 
(семе, садници, расад, вештачки ѓубриња, машки 
и женски приплодни грла, јајца од расова живина 
и др.); преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; снабдување со вода преку канал за по-
стигнување рентабилно производство; организација 
и мелиорација на пасишта и нивно доделување на 
земјоделски производители на испаша за сопствен 
добиток; снабдување на земјоделските производи-
тели со људска и добиточна храна, со цел за уна-
предување на сточарството на своето подрачје; 
организирање на домашна ракотворба и пласман 
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на истата; организирање на штедни влогови и кре-
дитирање. 

Задругата е основана согласно одобрението од' 
Народниот одбор на општината Старо Нагоричане 
број 01-1468/1. од 27. III. 1963, година, а со фузија 
на Земјоделската задруга „Единство" од село Че-
лопек и Претпријатието. „Козјак" од село Старо 
Нагоричане. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Благоја Младеновски, претседател, Душан Кузма-
новеки, Трајан Ѓуровски, Трајан Јовановски, Бла-
жо Цветановски, Стојан Крстевски и Стојче Та-
севски. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Киро Алексиќ, в. д. управник, и 
Теодос Јакимовски, шеф на сметководството, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 210/63. <420К 

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" од Гости-
вар — Кујна — „Охрид" во Гостивар, ул. „Борис 
Кидрич" бр. 27. Предмет на работењето на кујната 
е: приготвување — издавање на разни прехран-
бени артикли, точење на разни алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, млечни и месни производи, 
приготвување и издавање на разни слаткарски 
работи. 

Кујната е основана од Работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Македонија", Гости-
вар, а согласно со решението на Народниот одбор 
на општината Гостивар број 1238 од 30. III. 1960 год. 

Раководител на кујната е Рампоски Алил. 
Кујната ќе ја претставува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 250/63. (438) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 455, е запишан под фирма: Уго-
стителско претпријатие „Македонија" од Гостивар 
— Ресторан „Македонија" во Гостивар, ул. „Борис 
Кидрич" бр. 2. Предмет на работењето на ресто-
ранот е: приготвување и издавање на разни пре-
хранбени артикли, точење на разни алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, млечни и месни производи 
приготвување и издавање на разни слаткарски 
работи. 

Ресторанот е основан од Работничкиот совет 
на Угостителското претпријатие „Македонија" од 
Гостивар, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Гостивар број 1238 од 30. III. 
1960 година. 

Раководител на ресторанот е Душан Горчи-
носки. 

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

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 251/63. (439) 

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 — Преноќевалиште „Маврово" во* Гостивар, 
ул. „Борис Кидрич" бр. 2. Предмет на работењето 
на преноќевалиштето е: услуга, сместување и но-
ќевање. 

Преноќев а лиштето е основано од Работнич-
киот совет на Угостителското претпријатие „Ма-
кедонија" од Гостивар, а согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Гостивар број 1238 
од 30. III. 1960 година. 

Раководител на преноќевалиштето е Евге Ќер-
кински. 

- Преноќевалиштето Ше го претставува, задол-
жува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 352/63. (440) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 171, страна 455, е запишан под фирма: 
Угостителско претпријатие „Македонија" пд Гости-
вар — Ресторан „Скопје" во Гостивар, ул. „Борис 
Кидрич" бр. 36. Предмет на работењето на ресто-
ранот е: приготвување и издавање на разни пре-
хранбени артикли, точење на разни алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, млечни и месни произво-
ди, приготвување и издавање на разни слаткарски 
работи, изработка и продавање на сладолед. 

Ресторанот е основан 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. III. 1960 
година. 

Раководител на ресторанот е Синадиноски Фо-
тир. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 253/63. . (441) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 221, е запишана под фирма: 
Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" од 
Скопје — Продавница во Куманово, ул. „Доне Бо-
жинов" бр. 18. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продавање на мало производите на прет-
пријатието за дрвна индустрија „Треска" од Скоп-
је, а поради дополнување асортиман и производи 
од- други претпријатија за дрвна индустрија. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет-на Претпријатието „Треска" од Скопје, а со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово број 04-26353/1 од 8.1. 1963 год. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува раководителот Гиговски Н. Живко, во 
границите на овластувањето. 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 47/63. (444) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 221, страна 585, е запишано под фирма: 
Градежно претпријатие „Бетон" — Скопје — Гра-
дилиште за изградба на станови во Скопје. Пред-
мет на работењето на градилиштето е: изградба 
на станови. 

Градилиштето е основано од Работничкиот со-
вет на Градежното претпријатие „Бетон" — Скопје. 

Градилиштето ќе го потпишува раководителот 
Андон Марковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 176/63. (452) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 424, страна 487, книга II, е запишано под 
фирма: Занаетчиско електро-метално претпријатие 
„Црвена ѕвезда" во Кавадарци. Предмет на рабо-
тењето на претпријатието е: (вршење браварска 
дејност (изработка на градежна железарија, алу-
минови профили, преработка на обоени метали, 
изработка на печки и други браварски работи); 
инсталатерска дејност за водовод, парно греење и 
уреди за аклиматизација; електро инсталатерска 
дејност и електро механичка дејност (винтловање 
на мотори); автоелектричарска, лимарска и дрвар-
ска дејност. 

Претпријатието е основано од Народниот одбор 
на општината Кавадарци, со решението бр. 03-394/1 
од 6. III. 1963 година, а со спојување на Коларо-
ковачката задруга „Црвена ѕвезда" од Кавадарци, 
Коларо-козачкиот дуќан „Напредок" од Кавадарци 
и Електро-инсталатерскиот погон „Никола Тесла" 
на Занаетчиското претпријатие „Услуга" од Кава-
дарци. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат Падиков Блажев Киро, в. д. 
директор, Митревски Стојанов Атанас, книговоди-
тел, и Лалков Блажов Панче, претседател на ра-
ботничкиот совет, (во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 240/63. (449) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 614, страна 531, книга II е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на мало за промет 
со галантерија, метражна стока, текстил и кон-
фекција „Модни магазин" од Скопје — Продавни-
ца во Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 25. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на мало на текстил, галантерија, конфекција, пар-
фимерија, декоративни ткаенини и електро уреди 
за потребите на домаќинството. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на мало со галан-
терија, метражна стока, текстил и конфекција 
„Модни магазин" од Скопје, а согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Ид ади ја 
— Скопје број 04-19723/1 од 20. ХИ.1962 година. 
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Раководител на продавницата е Илија Дими-
тровски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 222/63. (530) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 30. III. 1963 година, рег. бр. 3/57, книга IV, е 
запишана под фирма: Продавница на овошје и зе-
ленчук број 1 во Ресен. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на свежи и суви гра-
динарски култури, арпаџик, свежо и суво овошје, 
шумски производи, конзервирани градинарски про-
изводи, преработки од градинарски производи, 
овошни сокови и сукуси, конзервирано овошје, 
преработка од овошје, винска киселина и асенција, 
костенликави овошни и градинарски производи, 
мед, продажба на чај, зачини домашни и од увоз, 
локум во оригинално ситно пакување, јужно овош-
је, маслинки, грав, таан алва во оригинално па-
кување, свежо и преработено грозје, квасец, јајца 
пресни и во прав, сирење и кашкавал, конзерви-
рани сточни производи, ориз, преработки од шеќер 
и алкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Респлод" од Ресен, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Ресен, број 05-1584/1 
од 8. III. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Ахил Кожа-
ровски. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 78/63. (574) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 30. III. 1963 година, рег. бр. 3/57, книга IV, е 
запишана под фирма: Продавница за овошје и зе-
ленчук број 2 во Ресен. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на свежи и суви гра-
динарски култури, арпаџик, свежо и суво овошје, 
шумски производи, конзервирани градинарски про-
изводи, преработки од градинарски производи, 
овошни сокови и сукуси, конзервирано овошје, 
преработки од овошје, винска киселина и асенција, 
костенликави овошни и градинарски производи, 
мед, продажба на чај, зачини домашни и од увоз, 
локум во оригинално ситно пакување, јужно овош-
је, маслинки, продажба на грав, таан алва во ори-
гинално пакување, свежо и преработено грозје, 
квасец, јајца пресни и во прав, сирење и кашка-
вал, конзервирани сточни производи, ориз, пре-
работки од шеќер и алкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Респлод" — Ресен, а согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината Ресен 
број 05-1584/1 од 8. III. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Јонче Ѓорѓиев-
ски. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да ја потпишува задругата. 
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Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 72/63. (575) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. XII. 1962 година, рег. бр. 22/60, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола на Сто-
чарското стопанство „Кајмакчалан" од село Но-
ваци, Битолско. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на мало на месо и месни 
производи од сопствено производство, а за допол-
нение на асортиманот и од туѓо производство. 

Продавницата е основана од Сточарското прет-
пријатие „Кајмакчалан", е. Новаци, а согласно со 
одобрението на Народниот одбор на општината 
Битола број 06-8055 од 8. XII. 1962 година. 

Раководител на продавницата е Христовски 
Г. Петар. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува стопанството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 446/62. (541) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. II. 1963 година, рег. бр. 1/61, книга I, е запишан 
под фирма: Склад за резервни делови во Битола 
на Специјализираното претпријатие „Агро Пела-
гонија" — Битола. Предмет на работењето на скла-
дот е: продажба на големо и мало на резервни 
делови, алат, прибор, технички горива и мазива, 
разни инструменти и други материјали потребни 
за оправка на земјоделската механизација и други 
моторни возила. 

Складот е основан од Специјализираното прет-
пријатие „Агро Пелагонија" — Битола, а согласно 
со одобрението на НО на општината Битола број 
3-557 од 21.1.1963 година. 

Раководител на складот е Христовски Влади-
мир. 

Складот ќе го потпишува лицето што е овла-
стено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 68/63. (542) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. XII. 1962 година, рег. бр. 1/61, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница за семе, вештачко 
ѓубре и заштитни средства во Битола. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на разни 
семенски материјали, вештачки ѓубриња, средства 
за заштита на растенијата и апарати за примена 
на истите, како и разни други препарати за зем-
јоделието. 

Продавницата е основана од „Ангро Пелаго-
нија" — Битола, а согласно со одобрението на НО 
на општината Битола број 06-7103 од 20. X. 1962 го-
дина. 

Раководител? на продавницата е Спасевски 
Живко. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 439/62. (545) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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КОНКУРСИ 
Комисијата за службенички работи на Собра-

нието на општината Драчево, на основа чл. 2Х 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 работни .места: 
1. Началник на Одделението за општа управа 

и управни работи — управен службеник од 1—III 
врста, со положен стручен испит. 

2. Началник на Одделението за стопанство и 
финансии — управен службеник од I—III врста, 
со положен стручен испит. 

3. Шеф на Отсекот за управни работи — 
управен службеник од II—III врста со положен 
стручен испит. 

4. Шеф на Отсекот за стопанство — управен 
службеник од I—III врста, со положен стручен ис-
пит (предимство со економски факултет или сред-
но економско училиште). 

5. Шеф на Отсекот за надзор и контрола — 
управен службеник од I—III врста со положен 
стручен испит. 

6. Референт за индустрија, рударство и за-
наетчиство, службеник од I—НЕ врста со положен 
стручен испит. 

7. Референт за трговија, туризам и угостител-
ство — службеник од I—III врста. 

8. Референт за комунално-станбени работи, со 
завршен технички факултет и 3 години работа во 
струката. 

9. Градежен инспектор — службеник од I—111 
врста. 

10. Санитарен инспектор — лекар или санита-
рен техничар со положен стручен испит. 

11. Референт во Отсекот за народна одбрана. 
12. Референт по ОНИ и евиденција по ОНИ 

службеник од И—III врста. 
Заинтересираните да поднесат молба до Ко-

мисијата за службенички работи со потребните 
документи по чл. 31 од ЗЈС. 

Плата по Законот за јавните службеници и 
положај на плата по Одлуката за положај ните пла-
ти на службениците во органите на управата на 
Собранието на општината Драчево. 

Настап на работа по приемот. 
Конкурсот останува отворен до пополнување 

на работните места. (248) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЗАВОДОТ ЗА 
ЗАЖАЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — 

СТРУМИЦА 
ра с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
— Секретар на заводот. 
УСЛОВИ: Кандидатот да има завршено виша 

управна школа, положен стручен испит и над 10 
години практика во управна струка. 

Плата по Законот за јавните службеници, а 
положај ната плата според Одлуката за положај -
ните плати на службениците на Заводот. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. 

Кандидатите покрај молбите таксирани со 50 
динари таксена марка, да ги достават и докумен-
тите по чл. 31 од Законот за јавните службеници, 
документ за работен стаж, диплома и потврда од 
работодателот за конкурирање. 

Молбите се поднесуваат до Заводот. (249) 

ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ — ПРИЛЕП) 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием во работен однос за 1 работно место 
ВИШИ ЗДРАВСТВЕН ТЕХНИЧАР — ЛАБОРА-
ТОРИСКИ ТЕХНИЧАР 

Услови: Кандидатот да има стручна спрема за 
виши здравствени техничари — лабораториски 
техничари и 5 години практика во струката. 

Личен доход по Правилникот за расподелба на 
личниот доход на здравствените и другите работ-
ници при Домот за народно здравје — Прилеп. 

Конкурсот е отворен до пополнување на работ-
ното место. (251) 

Комисијата за службенички работи при Со-* 
братчето на општината Битола, на основа чл. 21 
од Законот за јавните службеници („Сл. лист на 
ФНРЈ" бр. 53/57) 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните упразнети работни 
места во органите на управата на Собранието на 
општината Битола, и тоа: 

1) Двајца економисти — аналитичари и 
2) Еден референт по буџет. 

У С Л О В И : 
— за работното место под 1) завршен економ-

ски факултет; 
— за работното место под 2) кандидатот да ги 

исполнува следните услови: 
а) завршена виша економска школа со 3 го-

дини практика на слични работни места и 
б) завршено средно економско училиште со 

над 5 години практика и положен стручен испит. 
Плата според Законот за јавните службеници, 

додека положај ната плата според Одлуката на 
Собранието на општината Битола. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места, сметано од денот на објавувањето во „Слу-
жбен весник на СРМ". 

Кандидатите покрај молбата, правилно такси-
рана со 50 динари административна такса, да ги 
поднесат и документите предвидени со чл. 31 од 
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ЗЈС, документите за школеката спрема и работ-
ниот стаж со куса биографија за движењето во 
службата. 

Молбите заедно со документите се предаваат 
секој работен ден во писарницата на Собранието 
на општината Битола. (250) 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ИА СР МАКЕДОНИЈА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. двајца правници 
2. двајца економисти 
3. канцелариски службеник 

У с л о в и : 
За работното место под точка 1 кандидатите 

да имаат завршено правни факултет, положен 
стручен испит и најмалку 4 години практика. 

За работното место под точка 2 кандидатите 
да имаат завршено економски факултет, положен 
стручен испит и најмалку 4 години практика. 

За работното место под точка 3 кандидатот да 
има завршено средно образование. 

Кандидатите да ги исполнуваат условите пред-
видени во член 31 од Законот за јавните службе-
ници. 

Молбите таксирани со 50 динари таксена мар-
ка и куса биографија да се доставуваат до Од-
делението за општи и персонални работи на Из-
вршниот совет. 

Конкурсот важи до пополнување на работните 
места. 

Забелешка: 
За поподробни сведени ја кандидатите можат 

да се обратат до Одделението за општи и персо-
нални работи на Извршниот совет лично или пре-
ку телефон 25-76. (235) 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВНА 
ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 
1. Лекар специјалиста — гинеколог 
2. Лекар специ ја листа — педијатер 
3. Лекар специјалиста по школска хигиена 
4. Лекар на специјализација по педијатрија. 
У с л о в и : За работните места од 1 до 3 поло-

жен специјалистички стаж — испит. 
За работното место под број 4 најмалку 3 

години работен стаж, положен стручен испит и 
знаење на еден странски јазик (француски, ан-
глиски или руски). 

Личен доход според Правилникот за личните 
доходи во Заводот. 

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

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (241) 

На основа член 27 од Правилникот за отста-
пување на инвестициони објекти и работи („Сл. 
весник на СРМ" бр. 31/63), Фондот за кредитира-
ње на станбената изградба на Собранието на оп-
штината Гостивар 

р а с п и ш у в а 

ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на станбена зграда во Гостивар на 
улица 18 ноември 

Пресметковната вредност на објектот изне-
сува 46,000.000 динари. 

Јавното наддавање ќе се одржи во просто-
риите на Фондот за кредитирање на станбената 
изградба на Собранието на општината Гостивар 
во зградата на Собранието 1-ви кат на ден 30-Ш-
1964 година во 10 часот. 

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

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

Рок за завршување на објектот е 6 месеци од 
денот на преземањето на работата. 

Елаборатот се става на увид на интересентите 
секој работен ден од 7—14 часот во просториите 
на Фондот при Собранието на општината Гости-
вар. (239) 

СОДРЖИНА 
Страна 

27. Одлука за определување процентот од го-
дишниот износ на данокот на доход и оп-
штинскиот локален данок кој ќе се на-
платува во прво, второ, трето и четврто 
тримесечје од 1864 година — — — — 137 

28. Одлука за укинување на Одлуката за 
ослободување од плаќање претплата за 
користење телевизиски приемници — — 137 

29. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за овластување на општинските 
народни одбори да пропишуваат намалу-
вање на обложениот данок на доход за 
1963 година на определени услужни за-
наетчиски дуќани и за 1964 година — — 138 

30. Наредба за контрола на цените во проме-
тот на големо — — — — — — — 138 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември41 

бр. 10-а. Нашт. фах 51. Тел. 24-76. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број &02-11/1-698 
при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гаце Делчев*1 — Скопје. 


