
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 18 ноември 1964 
С к о п ј е 

Број 40 Год. XX 

Претплата за 1964 год. изнесува 
2.200 дин. Овој број чини 80 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698 

200. 
На основа чл. 26 од Законот за самостојните 

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

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ СТРУЧНА 
ОСПОСОБЕНОСТ ЗА САМОСТОЈНО ОБАВУ-

ВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ 

1. Со ова упатство се уредува начинот и по-
стапката за проверување стручна оспособеност за 
самостојно обавување на одредена занаетчиска 
дејност. 

2. Стручната оспособеност од претходната точка 
ја проверува и утврдува испитна комисија (во на-
тамошниот текст: комисија) според пропишана про-
грама (практичен дел) за стручно образование на 
степен на квалификуван работник за соодветното 
занимање (занает). 

Проверување и утврдување На стручната оспо-
собеност во занима,њата (занаетите) за кои нема 
пропишана испитна програма ќе се врши преку 
задача практична работа и образложение) што ќе 
ја определи комисијата за секој кандидат одделно, 
на ист начин како и за кандидатите за кои е про-
пишана соодветна програма. 

3. Комисијата од точка 2 на ова упатство ја 
образува со решение надлежниот орган на општин-
ското собрание. 

4. Решението за образување комисија особено 
треба да содржи: 

— задача на комисијата; 
— именување на претседател и членови; 
— седиште на комисијата; 
— време (мандат) за кое се именува; 
— испитни рокови. 

5. Комисијата се состои од претседател и два 
члена. Претседателот и членовите имаат заменици. 

Претседателот на комисијата односно неговиот 
заменик треба да е со високо или више образова-
ние, по правило, правник или економиста. 

Членовите на комисијата се именуваат од ре-
дот на истакнати квалификувани и висококвали-
фикувани работници од соодветното занимање (за-
нает). Членовите имаат еднакви права и должности 
при спроведување на испитот. 

6. Претседателот на комисијата е должен да ја 
свикува комисијата на состаноци, да раководи со 

испитот (проверувањето) и да се грижи за воде-
њето и уредноста на административно техничките 
работи. 

7. Проверување на стручната оспособеност се 
врши во редовни испитни рокови. По< потреба, мо-
жат да се предвидат и вонредни испитни рокови. 

Испитните рокови од претходниот став ги од- " 
редува надлежниот орган со решението за имену-
вање на комисија. 

8. Проверување на стручната оспособеност се 
врши по писмено барање на лицето што е з а и н -
тересирано за вршење на одредена занаетчиска 
дејност во својство на самостоен занаетчија (во 
натамошниот текст: кандидат). 

Барањето од претходниот став кандидатот го ' 
поднесува со пријава до надлежниот орган на оп-
штинското собрание. 

Пријавата особено содржи: 
— презиме, татково име и име на кандидатот; 
— дата и место на раѓање; 
— занимање (занает) за кое се бара проверу-

вање на стручната оспособеност; 
— адреса на кандидатот; и 
— кусо образложение за оспособување во соод-

ветното занимање односно занает. 
9. Надлежниот орган на општинското собрание 

пријавите ги доставува до комисијата, која ги сре-
дува по струки и занимања (занаети) и прави план 
за спроведување на испитот (проверувањето). 

10. Најмалку 15 дена пред утврдениот рок за-
пе лагање, комисијата со посебна, покана ги пови-
кува кандидатите на испит. 

Во поканата се назначува времето и местото за 
одржување на испитот (проверувањето). 

11. Проверувањето на стручната оспособеност се 
врши врз основа на определена практична испит--
на задача што на кандидатот му ја одредува коми-
сијата. Практичната задача кандидатот ја израбо-
тува во соодветна занаетчиска работна организа-
ција или работилница на самостоен занаетчија под* 
непосреден надзор на првиот и вториот член^ пв. 
комисијата. 

12. Практичната задача се состои од изработка* 
на еден или повеќе предмети, а каде1 со оглед на, 
природата на занимањето не е можна изработка 
на предмет, од. извршување на некоја работа ..од 
соодветното занимање (занает). , 

Задачата се одредува така, што кандидатот Пре-; 
ку нејзината изработка треба да покаже познавање 
на -сите работи од занимањето (занаетот) со, дро-
мена на машини и други современи алати, и. ^ 
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Кандидатот пред да отпочне со изведување на 
практичната задача прави писмена документација, 
која според карактерот на занимањето (занаетот), 
треба да содржи: 

<— основни технички цртежи — скици; 
— список на материјали — суровини, алат и 

машини, потребни за изработка на задачата и 
— економско и техничко образложение. 
Писмената документација кандидатот ја изра-

ботува под непосреден надзор на комисијата за 
време што ќе го определи таа но не помалку од 
2 часа. 

13. Практичната задача кандидатот е должен 
да ја заврши во определеното време. Материјалот 
и нужниот алат за изработување на практичната 
задача, кандидатот сам си го обезбедува. 

Со изработената задача односно извршената ра-
бота, кандидатот ја поднесува и писмената доку-
ментација што ја изработил според точка 12 од ова 
упатство. 

14. Извршената практична задача ја прегледува 
комисијата при што кандидатот дава и образложе-
ние во врска со неа. Во Образложението канди-
датот е должен пред комисијата да покаже и не-
опходни знаења, за алатите, машините, суровините 
што се применуваат во занимањето (занаетот), како 
и неопходни знаења од ХТЗ. 

По прегледот на извршената практична задача, 
дадената одбрана од кандидатот и мислењето на 
првиот и вториот член на комисијата за покажа-
ните стручни квалитети при изработката на за-
дачата, комисијата одлучува дали кандидатот на 
основа покажаниот резултат, ќе може да го оба-
вува занимањето (занаетот) во својство на само-
стоен занаетчија. Комисијата одлучува со мнозин-
ство на гласови и успехот го оценува со „положил" 
Или „не положил". 

Претседателот на комисијата е должен на кан-
дидатот кој не го положил испитот да му ја образ-
ложи одлуката на комисијата. 

Кандидатот од претходниот став има право 
повторно да се јави на испитот во рок што ќе го 
определи комисијата. Овој рок не може да биде 
покус од 6 месеци. 

15. За текот на испитот се води записник по 
образец пропишан од Републичкиот секретаријат 
за труд. 

Записникот се води за секој кандидат одделно 
а го потпишува претседателот и членовите на ко-
мисијата. 

16. Комисијата, по завршениот испит, прија-
вата* записникот и други евентуални прилози за 
Јгагда&атите ги доставува до надлежниот орган на 
општинското собрание. 

Органот од претходниот став на кандлдатите штс 
покажале позитивен успех им издава уверение по 
образец пропишан од Републичкиот секретаријат 
за труд. За издадените уверенија се води регистар. 

17. На претседателот и членовите, за работа во 
комисијата им припаѓа хонорар според постојните 
прописи. 

18. Ова упатство влегува во сила од денот на 
Неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 2002 
2. IX. 1964 година 

Скопје 
Републички секретар за труд, 

Васки Дуранова, е. р. 
Согласен 

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

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во Правилникот за техничко екс-
плоатационите услови за моторните возила со кои 
се врши јавен превоз во патниот сообраќај („Сл. 
весник на СРМ" бр. 37/64) се поткрале грешки по-
ради кои се дава 

И С П Р А В К А 

на Правилникот за техничко експлоатационите ус-
лови за моторните возила со кои се врши јавен 

превоз во патниот сообраќај 
1. Во чл. 13 став 1 место „2 дцм" треба да стои 

„2 дем3". 
2. Во чл. 21 став 2, алинеја 3, место „изграден 

на" треба да стои „изградена да". 
3. Во чл. 30 став 2, место ,,браникот на вози-

лото мора да биде обоен" треба да стои „браниците 
на возилото мора да бидат обоени". 

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

Обласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат- за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-12253/1 од 7 јули 
1964 година, ја одобри промената на личното име 
на Николиќ Димитрије, роден на 14 ноември 194о 
година во село Горно Мелничани, Охридска око-
лија, ед татко Крсте и мајка Ѓурѓа, така што во 
иднина личното име ќе му гласи Ристевски Митре. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (489) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16384/1 од 
22 септември 1964 година, ја одобри промената на 
личното име на Милеска Милка, родена на ден 
23 јули 1942 година во село Горенци, Охридска 
околија, од татко Ило и мајка Кала, така што во 
иднина личното име ќе и гласи Ситникоска Сло-
ботка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (490) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 2р-16797 од 
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29 септември 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име на Јовановски Љубиша, роден на 
8 февруари 1958 година во град Тетово, од татко 
Трпко и мајка Станка, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Љупчо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (491) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-17000 од 3 ок-
томври 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Скерлевски Ристо, роден на ден 13 
октомври 1926 година во село Брусник, Битолска 
околија, од родители: татко Томе и мајка Анча, 
така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Божин. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (492) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16793/1 од 
29 септември 1964 година, ја одобри промената на 
личното име на Умер Нухнаџи, роден на 6 август 
1933 година во Скопје, од татко Шуаљип и мајка 
Хазбие, така што во иднина личното име ќе му 
гласи Ндоци Наџи. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (494) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16670/1 од 
28 септември 1964 година, ја одобри промената на 
роденото име на Ицески Љубиша, роден на 11 мај 
1952 година во град Прилеп од мајка Коруноска 
Стевка, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Трајче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (495) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16628/1 од 
26 септември 1964 година, ја одобри промената на 
фамилијарното име на Илоски Витомир, роден на 
ден 14 ноември 1922 година во село Подгорци, Ох-
ридска околија, од татко Наум и мајка Доста, 
така што во иднина фамилијарно^ име ќе му 
гласи Бојчески. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (499) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-15784 од 
12 септември 1964 година, ја одобри промената по-
личното име на Јовановски Јован, роден на ден 
11 септември 1923 година во Битола, од родители: 
татко Томе и мајка Ристана, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Стаматовски Иван. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (500) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16798 од 29 сеп-
тември 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Апостолова Даница, родена на 5 мај 
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1945 година во град Скопје, од татко Дончо и мајка 
Ратка, така што во иднина роденото име ќе ќ 
гласи Деница. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (501) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16899/1 Од 1 ок-
томври 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Поповска Параскева, родена на ден 
22 февруари 1961 година во Штип, од татко Ефтим 
и мајка Нада, така што во иднина роденото име 
ќе и гласи Кети. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (502) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-16552/1 од 
24 септември 1964 година, ја одобри промената на 
фамилијарното име на Јанев Илија, роден на ден 
28 февруари 1935 година во село Долно Чичево. 
Титоввелешка околија, од татко Андреја и мајка 
Лена, така што во иднина фамилијарно^ име ќе 
му гласи Илиевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (503) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-17411 од 13 ок-
томври 1964 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Пичалева Горданка, родена на ден 
27 јануари 1945 година во Битола, од родители 
татко Методија и мајка Васил ка, така што во ид-
нина личното име ќе и гласи Печалева Гордана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (504) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-17410 од 13 сеп-
тември 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Гулевска Петра, родена на 8 март 
1942 година во село Градешница, од родители* 
татко Јане и мајка Дона, така што во иднина ро-
деното име ќе ќ гласи Перса. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (505) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води спор 
по тужбата на тужителот Васил Љотов од Скопје, 
населба „Бутел", ул. „5" бр. 12, против тужената 
В ангелина Љотова од село Туѓово, околија Воден, 
Грчка, а сега во неизвесност, за утврдување на 
брак вредност 50.000 динари. 

Се повикува тужената да се јави на судот 
лично или писмено во рок од 30 дена по објаву-
вањето на овој оглас. Во противно ќе и се опре-
дели привремен старател кој ќе ја застапува ва 
расправата на нејзина сметка. 

Од Окружниот суд во Скопје, Њ бр, 205/61 (468) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



- Пред Окружниот суд во .Скопје се води спор 
за утврдување постоење на брак помеѓу тужител-
ката Динка Атанасова Киризаки, по татко Начева, 
работничка од Скопје, населба Автокоманда, 47 
зграда, стан 2, број 7, против тужениот Ѓорго Пе-
тар Киризаки, земјоделец од село Ч етерот, Кос-
турско, Грција, а сега со непознато место на жи-
веење и адреса. 

Се моли тужениот Ѓорго Киризаки да се јави 
во рок од 30 деџа пред овој суд лично или преку 
писмо или на друг начин, инаку во противно ќе 
му се одреди старател што ќе го застапува во 
парницата на негова сметка. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 55/64 (493) 

Пред овој суд е покрената постапка по туж-
бата на Петар Георгиев Љошев од Скопје, на-
селба „Бутел", ул. „3" бр, 4, против тужената 
Мигда Томева Јанчева, од село Кула, Серско, Егеј-
ска Македонија, а сега со непознато место на жи-
веење, за развод на бракот. 

Се повикува лицето Мигда Томева Јанчева, со 
непознато место на живеење во Егејска Македо-
нија, да се јави во Окружниот суд во Скопје, или 
ја даде адресата, ©о врска со поднесената тужба 
од тужителот Петре Георгиев Љошев, за развод на 
бракот во рок од 30 дена, во колку не се јави во 
овој рок, ќе и биде поставен старател, согласно 
член 6 од ОЗС. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 622/64 (497) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ОХРИД 
Окружниот суд во Охрид по правната работа 

на тужителот Вангел Ефтимов Чепунсвиќ од град 
Струга, против тужената Елефтерија Чепуновиќ, 
со непознато место на живеење, за бракоразвод и 
Ја постави за привремен застапник на тужената 
Елефтерија, Марика Ропчева, судиски приправ-
ник при свој суд, на основа член 77 ст. 2 т. 4 од 
Законот за процесната постапка, бидејќи место-
жителството на тужената е непознато и истата 
нема полномошник. 

Поставениот привремен застапник ќе ја за-
- стапува тужената по горната правна работа се 
додека тужената или нејзиниот полномошник не 
се јави пред судот, или додека органот на стара-
телство не го извести судот дека на тужената и е 
поставен посебен старател. 

Од Окружниот суд во Охрид, П. бр. 179/64. (488) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-
стапка за докажување на загубеното свидетелство 
од IV одделение на име Марко П. Петрески од 
град Прилеп, ул. „Егејска" бр. 8. 

Се поканува секое лице што го притежава или 
го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави 
на овој суд во рок од 1 месец по објавувањето на 

/овој оглас во „Службен весник на СРМ". 
Од општинскиот суд во Прилеп, Р. бр.^ 240/64. 
' , , (469) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД 

Општинскиот суд во Охрид по правната ра-
бота на тужителот Савески Иванов Јордан од село 
Слатино, општина Белчишта, против тужената 
Ремзиша Шекироска, сега во Турци ја со непознато 
место на живеење, за утврдување на договор за 
купопродажба, вредност 30.000 динари, го постави 
за привремен застапник на тужената Неим Ри-
вени, од Охрид, на основа чл. 77 ст. 2 т. 5 од ЗПП. 

Поставениот привремен застапник ќе ја заста-
пува тужената по горната правна работа се додека 
тужената или нејзиниот полномошник не се јават 
пред судот или додека органот на старателство не 
го извести судот дека на тужената и е поставен 
посебен старател. 

Од Општинскиот суд во Охрид, И. бр. 357/64. 
(506) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ 

Смилков Стојмен од Св. Николе, ул. „Генерал 
Темпо" б)р. 85, поднесе тужба против Милев Ристо 
115 Греен' СТ — Сиракузе ЗНУ — УСА, за соп-
ственост на неподвижен имот, вредност 85.000 ди-
нари, па се повикува тужениот во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас да постави свој за-
стапник, или пак се јави на судот. Во противен 
случај ќе му се постави застапник по службена 
должност. 

Од Општинскиот суд во Св. Николе, П. бр 
252/64. (481) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. VI. 1963 година под рег. бр. 187/55, книга I е за-
пишано следното: Пеце Петковски, досегашен пот-
писник на Продавницата во Битола на Фабриката 
за фрижидери — Битола, е разрешен од должност. 
За 'потписник на продавницата се овластува Ми-
ленков Тоде, шеф на финансовото книговодство 
на фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр 213/63. (1205) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. IX. 1963 година под рег. бр. 7/56, книга Ш е за-
пишано следното: Војника Абдул, досегашен пот-
писник на Индустријата за теписи „Новост" од Де-
бар, е разрешен од должност. За потписник се 
овластува Мулај Исмаил. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 325/63. (1206) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. IX. 1963 година под рег. бр. 51/55, книга V е за-
пишано следното: Ристевски Александар, досега-
шен потписник на Земјоделското стопанство „Кру-
т о т о " од Кичево, е разрешен од должност. За 
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потписник се овластува Богоевски Милан, сегашен 
директор на стопанството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 300/63. (1208) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. VIII. 1963 година под рег. бр. 8/61, книга II е за-
пишано следното: Апостоловски Трајко, досегашен 
в. д. директор и потписник на Шумско индустри-
скиот комбинат од Кичево, е разрешен од долж-
ност. За потписници се овластуваат Димовски Горе, 
сегашен в. д, директор, и Софрониевски Тихомир, 
директор на стопанско-сметководниот сектор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 283/63. (1209) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. X. 1963 година под рег. бр. 8/61, книга П е запи-
шано следното: Милан Димитриевски, досегашен 
потписник и раководител на Службата за работ-
ничко-службеничко снабдување од Кичево на Шум-
ско индустрискиот комбинат од Кичево, е разре-
шен од должност. За потписник се овластува Раде 
Мраковски, сегашен раководител на мензата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 342/63. (1210) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во (регистарот на стопанските организации на 
31. VII. 1963 година под рег. бр. 5/55, книга IV е за-
пишано следното: Клокановски Живко и Андонов-
ски Јонче, досегашни потписници на Земјодел-
ската задруга „Мите Прцуловски" од село Царев 
Двор, Охридска околија, се разрешени од долж-
ност. За потписници се овластуваат Таневски Дра-
ган, управник, и Босилковски Владо, шеф на смет-
ководството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 254/63. (1211) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. IV. 1963 година, под рег. бр. 41/55, книга Ш е 
запишано следното: Илиески Трајче и Стевоски 
Тане, досегашни потписници на Земјоделската за-
друга „Единство" од село Д. Лакочереј, Охридска 
околија, се разрешени од должност. За потписници 
се овластуваат Петрески Јонче, инж. агроном, и 
Тодоровски Васил. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 163/63. (1213) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. IX. 1963 година под рег. бр. 3/57, книга V е за-
пишано следното: Спасески Милосав, Лазаревски 
Драгомир и Јосифовски Светолик, досегашни пот-
писници на Земјоделската задруга „Петница" од 
село Локвица, Охридска околија, се разрешени од 
должност. За потписници се овластуваат Тодоров-
ски Глигур и МРАКОВСКИ Милан. 

Бр. 40 — Стр. «77 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 324/63. (1212) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. V. 1963 година под рег. бр. 27/55, книга Ш е за-
пишано следното: Шрензовски Стојмир и Тортески 
Јордан, досегашни потписници на Земјоделската 
задруга „Ристо Велиноски" од село Слатино, Ох-
ридска околија, се разрешени од должност. За 
потписници се овластуваат Блажески Паун и До-
мазетовски Иван. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 183/63. в (1214) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13. VII. 1963 година под рег. бр. 6/61, книга I е за-
пишано следното: Тодоровски Светозар, досегашен 
потписник и в. д. директор на Трговското претпри-
јатие за снабдување на земјоделието на големо 
„Алро-механика" од Прилеп, е разрешен од долж-
ност. За потписници се овластуваат Темеловски 
ѓорѓи, в. д. директор, и Алексоски Илија, шеф на 
сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 250/63. (1215) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13. VII. 1963 година под рег. бр. 84/55, книга П е за-
пишано следното: Ѓоре Темелковски, досегашен 
потписник и директор на Претпријатието за про-
изводство на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
„Црвени стени" од Прилеп, е разрешен од долж-
ност. За потписник се овластува Буштрески Бран-
ко, сегашен в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 246/63. (1216) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. IX. 1963 година под рег. бјр. 6/58, книга П е за-
пишано следното: Маџароски Драшко, досегашен 
потписник и раководител на Продавницата во Цри-
леп на Комбинатот за гуми „Вулкан" од Ниш, е 
разрешен од должност. За потписник се овластува 
Наумовски Дане, сегашен раководител на дуќанот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 327/63. (1217) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19. VI. 1963 година под рег. бр. 123/55, книга II е 
запишано следното: Бардакоски Киро, досегашен 
потписник и в. д, директор на Инвалидското прет-
пријатие „Прилеп" од Прилеп, е разрешен од 
должност. За потписници се овластуваат Божинов-
ски Љупче, сегашен в. д. директор, и Митревски 
Коста, шеф на сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 238/63, (1218) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. VII. 1963 година под рег. бр. 83/55, книга II е за-
питано следното: Гога Герамичиоски и Благоја 
Зајкоски, досегашни потписници на Градското 
претпријатие за водоводна и електрична инстала-
ција во Прилеп, се разрешени од должност. За 
потписник се овластува Кијро Петрески, сегашен 
в. д. директор на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 268/63. (1219) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 192, страна 511 е запишано следното: 
Суџимовски Крсто, досегашен директор на Кон-
фекционата фабрика „Прогрес" од Скопје, е раз-
решен од должност и му престанува правото зл 
потпишување. 

За в. д. директор на фабриката е назначен со 
решението на Собранието на општината Кисела 
Вода — Скопје број 11794 од 23. IX. 1963 ГОДИНУ 

Новковски Душко. Тој фабриката ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува со стариот регистриран 
потписник Стојна Гиевска, секретар, и Нове Ла-
зевски, помошник директор, сметано од 9. X. 1963 
година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 609/63. (1280) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 94, страна 241 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Титов Велес број 8658/1 од 9. Х.1963 го-
дина дејноста на Претпријатието за поправка на 
коли и локомотиви — Титов Велес во иднина се 
проширува и со: производство на приклучци за 
комбинирање на сончоглед, други земјоделски 
приклучни машини и железни конструкции. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 625/63. (1328) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 233, страна 637 е запишано следното: 
Ноевски Илија, досегашен потписник на Фабр?1-
ката за метален намештај „Браќа Кошулчеви" — 
Титов Велес, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За нов потписник на фабриката е назначен 
Варошлиев Љубомир, секретар. Тој фабриката ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите 
регистрирани потписници и тоа: Шескокалов Ри-
сто, шеф на сметководството, Ѓорѓиев Тихомир, 
директор, Ѓорѓиев Јован Никола, шеф на сметко-
водството, сметано од 29. X. 1963 година, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 641/63. (1332) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. X. 1963 година под рег. бр. 7/55, книга II е за-
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пишано следното: Престана со работа Земјоделска-
та задруга „Борка Левата" од село Црнилиште, Би-
толска околија, поради припојување кон Земјодел-
ската задруга „Горѓи Најдовски" од село Суровија, 
Битолска околија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 336/63. (1429) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 26, 
страна 67 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Собранието на општината Богданци број 
5334/1 од 2. X. 1963 година Земјоделската задруга 
„Изворски" од село Богданци е ставена под при-
силна управа. 

За присилен управник на задругата е назначен 
Минев Горѓе. Тој задругата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува со Ичев Ристо, раководи-
тел по трговија, сметано од 13. XI. 1963 година. 

На досегашните потписници и тоа: Цонков Ри-
стов Мирчо, управник, Шапкаров Ефтимов Алек-
сандар и Шарл анџиев Митов Михалаќ, им преста-
нува правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 682/63. (1442) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 58, страна 153 е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Земјоделското про-
изводно стопанство „Клечовце" село Клечовце, То-
доровски Јованов Љубомир му престанува правото 
за потпишување. 

За нов потписник на стопанството е назначен 
Трајан Јанков Јолеминовски, шеф на сметковод-
ството. Тој стопанството ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува со стариот регистриран пот-
писник Трајко В. Додевски, директор, сметано од 
19. XI. 1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 687/63. (1445) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 262, страна 999, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Собранието на 
општината Куманово број 04-15097/1 од 17. VII. 1963 
година е одобрено конституирањето на Претприја-
тието за доградба и искористување на мелиорати-
вен систем „Липково" — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 680/63. (1446) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 516, страна 1486 е запишано следното: 
Продавницата број 8 во Скопје на Трговското прет-
пријатие за трговија со колонијални, црехранбени, 
индустриски, мешовити и други стоки „Центроко-
л они јал" — Скопје се преместува во Скопје од ул. 
„Беласица" број 15 до Кумановската трошарина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 643/63. (144») 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 581, страна 277 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кисела Вода — Скопје број 04-5455 од 15. VII. 
1963 година одобрен е договорот на Деловното 
здружение „Конзерваекспорт" — Скопје, и дејно-
ста на здружението во иднина е: 

1. Специјализација на одделните членки за 
производство на определени производи и усогла-
сување на производните програми, асортиманот и 
квалитетот на производите на членките на Делов-
ната заедница и нивната продажба, освен произво-
дите што се цродаваат преку сопствените продав-
ници, како и производите што не се предмет на 
конзервната и кланичната индустрија — доколку 
членката не бара и овие производи да се вклучат 
во внатрешниот промет преку Деловната заедница 
за кое ќе се заклучи посебен договор; 

2. извоз на производите на членките на Делов-
ната заедница и организира увоз на потребната 
опрема и репродукциони материјали; 

3. набавка на потребна опрема, амбалажа и 
репродукциони материјали за потребите на члено-
вите на Деловната заедница; 

4. планирање и усогласување на програмите за 
реконструкции и проширување на постојните ка-
пацитети и подигнување на нови капацитети; 

5. организирање на централна технолошка ис-
тражувачка лабораторија за потребите на член-
ките на Деловната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 684/63. (1451) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 771, страна 485, книга Ш, е запишано 
следното: Согласно со решението на Собранието на 
општината Саат Кула — Скопје број 01-8148 од 
12. X. 1963 година Претпријатието за производство 
и трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци 
на големо и мало и откуп на овошје за призвод-
ство на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Би-
серка" ед Скопје се става под присилна управа. 

За присилен управник е назначен со гореци-
тпринето решение Георгиевски Иванов Перо. Тој 
претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува со новоназначените потписници и тоа: 
Лав левиќ Жарко, технички директор, и Тодоров-
ски Петар, раководител на стопанско-сметковод-
ниот сектор, сметано од 7. XI. 1963 година. 

На досегашниот потписник в. д. директорот 
Љупчо Мариновски му престанува правото за пот-
пишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 657/63. (1452) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 73, страна 211 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кисела Вода — Скопје број 04-3764 од 20. IX. 
1963 година фирмата на Претставништвото во 
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Скопје на Претпријатието за меѓународна шпеди-
ција и јавни складишта „Југошпед" — Белград во 
иднина се менува и ќе гласи: Претпријатие за ме-
ѓународна шпедиција „Југошпед" од Белград — 
Испостава во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 655/63. (1453) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претцриј ати јата и дуќаните 
под рег. бр. 269, страна 697 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Ида ди ја — Скопје број 04-7868 од 21. X. 1963 
година фирмата на Угостителското претпријатие 
„Македонија" од Скопје во иднина се менува и ќе 
гласи: Угостителска работна организација „Маќе-
дони ја-турист" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 673/63. (1454) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 528, страна 1523 е запишано следното: 
Боро Ангелов Коробар, досегашен в. д. директор на 
Фабриката за хемикалии и фотоматеријали „Ла-
фома" од Скопје, со решението на Народниот од-
бор на општината Ид ади ја — Скопје број 15380 од 
19. ХН. 1960 година е назначен за директор на фа-
бриката и во иднина ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува како таков со старите регистрирани 
потписници и тоа: Даут Рашид Феим, секретар, 
Александар Благоја Трајковић шеф на сметковод-
ството, и Божидар Бошко Токин, сметано од 19. XI. 
1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 688/63. (1455) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 145, страна 389 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Издавачкото 
претпријатие „Култура" — Скопје и тоа: Душан 
Црвенковски, директор, Благоја Ангеловски, шеф 
на набавио одделение при комерцијалниот сектор, 
Стамат Стаматовски, шеф на сметководството, и 
Иван Ивановски, книговодител, претпријатието ќе" 
го потпишува, задолжува и раздолжува и Темел-
о в с к и Јордан, раководител на службата за про-
дажба и купопродажба на литература, сметано од 
5. XI. 1963 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 656/63. , (1456) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 789, страна 627, книга Ш е запишано 
следното: Согласно со решението на Советот за 
стопанство на Општинското собрание „Идадија" — 
Скопје број 04-6373 од 27. IX. 1963 година одобрени 
се Правилата на Претпријатието за дистрибуција 
на електрична енергија на територијата на СРМ 
„Електрсмакедонија" од Скопје и покрај основната 
стопанска дејност: 
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а) Дистрибуција на електрична енергија која 
што опфаќа: 

1. купување и продажба на електрична енер-
гија и 

2. експлоатација и одржување на електроенер-
гетските постројки во состав на претцријатлете; 

б) Производство на електрична енергија во 
електрични централи што се во состав на претпри-
јатието ќе обавува и споредна стопанска дејност 
и тоа: 

а) Изградба, реконструкција и ремонт на елек-
троенергетски објекти и електрични инсталации; 

б) Изработка и поправка на електроенергетска 
опрема и постројки; 

в) Електроинсталатерски работи; и 
г) Изработка на техничка инвестициона доку-

ментација и инвестициони програми. 
Дејноста ќе ја обавува преку своите погонски 

единици. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 651/63. (1458) 

КОНКУРСИ 
ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ПРИРОДНО-
МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
. 1. Четири асистента при Физичкиот институт; 

2. Еден лаборант при Физичкиот институт. 

Услови: 
Кандидатите од точка 1 треба да ги исполну-

ваат условите по член 207 од Статутот на Факул-
тетот. 

Под точка 2 завршена средна техничка школа 
— електро-отсек. 

Пријавите со потребните документи се подне-
суваат до Секретаријатот на Факултетот. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето, од-
носно до пополнување на работните места." (1682) 

ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ — ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 
— лекари од општа пракса — — — 2 

Услови: Да имаат завршен медицински факултет 
и завршен лекарски стаж. 
Личен доход по Правилникот за расподелба 
на личниот доход на Здравствениот дом — 
Прилеп. (1683) 

Советот при Заводот за унапредување на сто-
чарството на СРМ во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за преизбор на еден асистент по предметот 
млекарство 

Рокот за поднесување ка молбите е 30 дена 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". (1639) 

На основа член 30 и 31 од Правилникот за 
трудовите односи на работниците на Комуналниот 
завод за социјално осигурување — Куманово, Ко-
мисијата за засновање и откажување на трудовиот 
однос на Комуналниот завод за социјално осигу-
рување — Куманово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место САМОСТОЕН 
РЕФЕРЕНТ — ЗДРАВСТВЕН СОВЕТНИК 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

— да имаат завршено медицински факултет, 
три години практика и положен стручен испит. 

Настап на работа веднаш по истекнугрње на 
рокот на конкурсот. 

Личен доход според Правилникот за распс-
делба на личниот доход на работниците во Кому-
налниот завод за социјално осигурување — Ку-
маново или по спогодба. 

Патните и селидбените трошоци паѓаат на то-
вар на Комуналниот завод за социјално осигуру-
вање — Куманово, во колку биде примен канди-
дат кој живее вон од гр. Куманово. 

Молбата таксирана со 50 динари таксена марка 
се доставува до Комуналниот завод за социјално 
осигурување — Куманово. Кандидатите исто така 
треба да достават: биографија, диплома, уверение 
за положен стручен испит, извод од службенич-
киот лист за работниот стаж и согласност од ор-
ганот, односно установата во која работат дека ќе 
можат да конкурираат, како и останатите доку-
менти предвидени во член 128, 129 и 130 од Зако-
нот за работните односи. 

^комплетирани молби со потребните доку-
менти нема да бидат земени во разгледување. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (1640) 

СОДРЖИНА 
Страна 

200. Упатство за проверување и утврдување 
стручна оспособеност за самостојно оба-
вување на занаетчиска дејност — — — 673 
Исправка на Правилникот за техничко 
експлоатационите услови за моторните 
возила со кои се врши јавен превоз во 
патниот сообраќај — — — — — — 674 
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бр. 10-а Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уред ник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 
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