
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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гу ва по потреба. Ракописите не 
е« враќаат. Огласи по тарифата. 

Петок, 20 март 19*64 
С к о п ј е 

Број 10 Год. XX 

Претплата за 1964 год. изнесува 
2.200 дин. Овој број чини 112 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698. 

40. 
На основа член 22 во врска со член 12 и 14 

од Законот за насочување и употреба на средства-
та на Републиката („Службен весник на СРМ" бр 
2/64), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ 
ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА ИНДУСТРИЈА И РУДАР-
СТВО ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛ. 
10 И 11 ОД ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УНО 
ТРЕВАТА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА 

1. Средствата во износ од 15.000 милиони де-
нари предвидени за инвестиции во индустријата 
и рударството со чл. 10 и 11 од Законот за насо-
чување и употреба на средствата на Републиката, 
Стопанската банка на СРМ ќе ги употреби за да-
вање кредити во изградба на објекти од електро-
стопанството и другите гранки на индустријата 
што ќе се кредитираат од средствата на Федера-
цијата и специјализираните банки, за студии и 
проекти за клучните објекти, за изградбата на об-
јекти за општествен стандард на Железарницата 
— Скопје, за реконструкција и изградба на нови 
објекти, и за изградба на крупни објекти во ин-
дустријата. 

2. Корисници на кредити можат да бидат ра-
ботните организации од областа на индустријата 
и рударството и нивните заедници како и оиштес-
твено-политичките заедници. 

3. Кредитите Стопанската банка на СРМ ќе ги 
дава по пат на конкурс. 

По исклучок, Стопанската банка може да од-
лучи кредити за реконструкција да се даваат и 
по пат на непосредна спогодба. 

4. Корисниците на кредити од точ. 2 на оваа 
одлука се должни да обезбедат учество во инвес-
тицијата кое не може да биде помало од 30% °Д 
претсметката га вредност на инвестицио ното в ло-
жување, односно од потребниот износ на сред-
ствата за учество во користењето на кредитите од 
средствата на Федерацијата наменети за побрз 
развиток на стопански недоволно развиените под-
рачја. 

5. Кредитите ќе се одобруваат со интересна 
норма која не може да биде помала од интерес-
ната норма што ја плаќаат кредитобарателите на 
својот деловен фонд зголемена за 1 и рок на вра-
ќање кој не може да биде подолг: 

— за реконструкција 10 години 
— за изградба на нови објекти 15 години. 

За инвестиционите објекти во чие кредитира-
ње учествува Федерацијата ќе се даваат кредити 
со интересна норма и рок на враќање под исти 
услови под кои ќе биде одобрен кредитот за учес-
тво од средствата на Федерацијата. 

6. Првенство во добивање на кредити имаат 
кредитсбарателите што: 

— обезбедуваат брзо ефектуирање на инвести-
цијата и поголем рентабилитет; 

— при реконструирани ангажираат минимални 
средства за градежни работи; 

— со производството придонесуваат за зголе-
мување на извозот односно намалување на увозот; 

— понудат поголемо учество и покус рок на 
отплата. 

7. Средствата во износ од ЗОО милиони динари 
наменети за изготвување на студии и проекти, 
Стопанската банка ќе ги употреби за давање кре-
дити по пат на непосредна спогодба за следниве 
намени: 

— во електростопанството — за изготвување 
на техничка документација која треба да обезбеди 
основни решенија за електроенергетски објекти во 
сливот на реката Вардар; 

— во црната металургија — за изготвување на 
техничка документација за изградба на погони за 
натамошна финализација на производството од 
Железарницата „Скопје" од Скопје, и 

— во обоената металургија — за изготвување 
на инвестициона документација на фероникалот. 

8. Кредитите од претходната точка Стопанска-
та банка ќе ги одобрува со интересна норма од 
1% и рок на враќање од 5 години по искористу-
вање на кредитот. 

Доколку корисникот на кредитот од претход-
ниот став добие инвестиционен кредит за реализа-
ција на проектот, рокот на враќањето и интерес-
ната норма на кредитот за студии и проекти ќе се 
изменат и ќе се изедначат со условите на основ-
ниот кредит. 

9. Кредитобарателите од стопански неразвие-
ните подрачја односно општини определени со 
Општествениот план за стопанскиот развиток на 
Социјалистичка Република Македонија за 1961— 
1965 година доколку еднакво со другите ги испол-
нуваат условите од точка 6, имаат првенство во 
добивање на кредит. 

Кредитобарателите од претходниот став се 
ослободени од полагање на сопствено учество и 
гарантен износ. 
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10. Оваа одлука влегува во сила осмиот де« 
од објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 09-543/1 
28 февруари 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р. 

На основа член 22 во врска со член 12 и 14 
од Законот за насочување и употребата на сред-
ствата на Републиката („Службен весник на СРМ' 
бр. 2/64), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ 
ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО ОД 
СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛЕН 10 И 11 
ОД ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА-

ТА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА 

1. Средствата во износ од 100 милиони динари 
предвидени за градежништвото во член 10 и 600 
милиони динари предвидени во член 11 од За-
конот за насочување и употребата на средствата 
на Републиката, Стопанската банка на СРМ ќе ги 
употреби за давање кредити на градежните прет-
пријатија и претпријатијата за одржување на па-
тиштата за намените предвидени во член 12 и 14 
од. истиот закон. 

2. Корисници на кредитот можат да бидат 
стопанските организации од областа на градеж-
ништвото до износ од 470 милиони динари и прет-
пријатијата за одржување на патиштата до износ 
од 230 милиони динари. 

3. Кредитите ќе ги дава Стопанската банка на 
Социјалистичка Република Македонија на градеж-
ните претпријатија по пат на конкурс, а на прет-
пријатијата за одржување на патиштата по пат 
на непосредна спогодба. 

4. Корисниците на кредит од точка 2 на оваа 
одлука се должни на обезбедат учество во инвес-
тицијата кое не може да биде помало од 30% ОД 
претежегковната вредност на истата, за градеж-
ните претпријатија, а за претпријатија за одржу-
вање на патиштата 5% од сопствени средства и 
25% од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фхЈпд предвидени за учество при набавка на меха-
низација за одржување на патиштата. 

5. Најниската годишна интересна норма која 
треба да се понуди при поднесување на барањето 
е интересната норма на деловниот фонд на инвес-
титорот зголемена за 1 за градежните претприја-
тија, а за претпријатијата за одржување на патиш-
тата интересната норма изнесува 2%, 

6. Рокот за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од 8 години за претпријатијата од 
областа на градежништвото и 10 години за прет-
пријатијата за одржување на патишта. 

7. Првенство за добивање кредити имаат оние 
кредитобаратели од областа на градежништвото 
кои што: 

— остваруваат општествен бруто продукт по-
голем од 400 милиони динари и се со седиште вон 
од Скопје; 

— имаат поголема производна задача; 
— постигнуваат поголем рентабилитет со ин-

вестиционото вложување; 
— понудат поголемо сопствено учество, по-

краток рок на враќање на кредитот и повисока 
интересна норма. 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-545/1 
28 февруари 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 

42. 
На основа член 22 во врска со член 12 од За-

конот за насочување и употреба на средствата на 
Републиката („Службен весник на СРМ", бр. 2/64), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ 
ДАВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИ-
ДЕНИ ВО ЧЛ. 10 ОД ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУ-

ВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 
НА РЕПУБЛИКАТА 

1. Средствата во износ од 2,400 милиони ди-
нари предвидени за инвестиции во сообраќајот со 
чл. 10 од Законот за насочување и употреба на 
средствата на Републиката ќе се даваат за кре-
дитирање на следните намени и во следните из-
носи: 
а) за јавни патишта 1.300 мил. дин. и тра: 

— реконструкција и модерни-
зација на патот Градско — 
Прилеп — — — — — 1.143 мил. дин. 

— за довршување на рекон-
струкцијата и модерниза-
цијата на патот Удово—Ва-
ландово — — — — — 100 мил. дин. 

— за учество во користење 
кредити од средствата на 
Федерацијата наменети за 
побрзиот развиток на сто-
пански недоволно развиени-
те подрачја при набавка на 
механизација за одржување 
на патиштата — — — — 57 мил. дин. 

б) во ПТТ сообраќајот ЗОО мил. дин. и тоа: 
— за изградба на поштенски 

згради — — — — 120 мил. дин,. 
— за учество и изградба на 

спој ни врски за мрежните 
групи — — — — — — 180 мил. дин. 
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в) (во железничкиот сообраќај 800 мил. 
динари и тоа: 
— за учество во изградбата на 

железничкиот јазел—Скопје 700 мил. дин. 
— за учество во набавка на 

товарни вагони —• — — 100 мил. дин. 
2. Кредитите Стопанската банка на Социјалис-

тичка Република Македонија ќе ги дава по пат 
на непосредна спогодба односно по пат на кон-
курс. 

Кредитите за реконструкција и модернизација 
на јавните патишта, за учество при набавка на 
механизација за одржување на јавните патишта, 
за изградба на опојните (врски и за учеството во 
набавка на железнички товарни вагони ќе се одо-
бруваат по пат на непосредна спогодба. 

3. Корисници на кредитите можат да бидат: 
— за реконструкција и модернизација на јав-

ните патишта — Социјалистичка Република Маке-
донија; 

—- за изградба на поштенски згради и слојни 
врски за мрежните групи — претгтрит ати! ата за 
поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај; 

— за учество при набавка на механизација за 
одржување на јавните патишта — претпријатијата 
за патишта; 

— за изградба на железничкиот јазел Скопје 
— Железничкото транспортно претпријатие Скопје; 

— за набавка на железнички товарни вагони 
— Железничкото транспортно претпријатие Скопје 
и други стопански организации корисници на же-
лезничкиот транспорт. 

4. Корисници на кредитите од претходната 
точка се должни да обезбедат учество во инвести-
цијата кое не може да биде помало од: 

— 90% за кредитите за набавка на железнич-
ки товарни вагони; 

— 20% за кредитите за изградба на поштен-
ски згради; 

— 10% за кредитите за изградба на слојни 
врски за мрежните групи. 

Кредитите за реконструкција и модернизација. 
на јавните патишта ќе се даваат без сопствено 
учество и гарантен износ. 

5. Најниската годишна интересна норма, која 
треба да се понуди при поднесувањето на бара-
њето е: 

— за кредитите за реконструкција и модерни-
зација на јавните патишта — 1%; 

— за кредитите за изградба на поштенски 
згради — 7%; 

— за кредитите за изградба на опојни врски 
за мрежни групи — 7%; 

— за кредитите за учество при набавка на ме-
ханизација за одржување на јавните патишта 
— 2%; 

— за кредитите за набавка на железнички 
товарни вагони — 6%; 

— за кредитот за изградба на железничкиот 
јазел Скопје — 2%. 

6. Рокот за враќање на кредитите не може да 
биде подолг од: 

— 10 години за кредитите за учество при на-
бавка на механизација за одржување на јавните 
патишта; 

— 50 години за кредитите за реконструкција 
и модернизација на јавните патишта; 

— 30 години за изградба на поштенски згради; 
— 20 години за изградба на спојки врски за 

мрежните групи; 
— 10 години за набавка на железнички то-

варни вагони; 
— 30 години за изградба на железничкиот ја-

зел — Скопје. 
7. Првенство во добивање на кредити имаат 

оние кредктсбаратели кои понудат поголемо' уче-
ство, пократок рок за враќање на кредитот и по-
висока интересна норма. 

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

Бр. 09-544/1 
28 февруари 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, & р. 

43. 
На основа член 17 став 3 од Законот за орга-

низацијата и работењето на Извршниот совет 
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/63), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА ОРГА-

НИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИ ПРАШАЊА 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Во Одборот за организационо-политички пра-
шања се именува за член БОРО МИЉОВСКИ, ре-
публички секретар за информации. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-680/1 
5 март 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, а р. 

44. 
На основа член 39 став 3 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 13/56), 
во врска со член 1 од Уставниот закон за спрове-
дување на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИКОТ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВ-

СТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Се разрешува ПАНЧЕ ШУРКОВ —од долж-
носта помошник на републичкиот секретар за за-
конодавство и организација, поради заминување 
на нова должност. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-681/1 
5 март 1964 година 

Скопје . 
Претседател 

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

45. 
На основа член 6 од Уредбата за основање Ре-

публички сообраќаен инспекторат („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 33/63), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЛАВНИТЕ ИНСПЕК-

ТОРИ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА И ЈАВЕН 
СООБРАКАЈ 

Се разрешуваат: 
1. инж. КЛИМЕНТ СТЕФАНОВСКИ, од долж-

носта главен инспектор на Инспекторатот за јавни 
патишта и 

2. ЖИВОРАД МАСЛАРОВ СКИ, од должноста 
главен инспектор на Инспекторатот за патен соо-
браќај. 

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

Бр. 09-682/1 
5 март 1964 година 

Скопје 
Претседател 

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

Обласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-567/1 од 14 ја-
нуари 1964 година, ја одобри промената на фали-
ли јарното име на Ѓорѓиевски Александар, роден на 
ден 15 март 1914 година во село Пресовјани, Ох-
ридска околија, од татко Нове и мајка Цвета, така 
што во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи 
Велиноски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (53) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-1430/1 од 24 ја-
нуари 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Алтнчев Витомир, роден на 4 ок-
томври 1939 година во Кратово, Кумановска око-
лија, од татко Спиро и мајка Миленка, така што 
во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Ми-
тевски. 

Со истото решение е одобрена и промената на 
фамилијарно™ име на сопругата му Алтнчева Ана, 
родена на 20 јануари 1944 година во Кратово, од 

татко Ванче и мајка Илинка, така што во иднина 
фамилијарно™ име ќе и гласи Митевска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (73) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-2007 од 4 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Ристевски Радослав, роден на ден 
31 март 1930 година во село Св. Тодори, Битолска 
околија, од родители: татко Васил и мајка Ве-
лика, така што во иднина личното име ќе му гла-
си Најдовски Раде. 

Оваа1 промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (74) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти иа СРМ, со решението бр. 20-1974 од 5 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Ристевска Карафил а, родена 
на ден 20 март 1937 година во село Бешиште, Би-
толска околија, од родители: татко Петковски Пет-
ко и мајка Јово, така што во иднина фамилијар-
ното име ќе и гласи Најдовска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (75) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-733/1 од 24 ја-
нуари 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Стојанов Александар, роден на 5 мај 
1936 година во село Стиник, Штипска околија, од 
татко Ангел и мајка Илинка, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Арсо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (77) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-7552/1 од 25 ап-
рил 1963 година, ја одобри промената на роденото 
име на Бајрами Шахсине, родена на ден 27 јунк 
1930 година во село Орашје, Тетовска околија, од 
татко Емини Мехмедаљи и мајка Азизе, така што 
во иднина роденото име ќе ќ гласи Исниша. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (78) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-731/2 од 5 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Стефановска Донка, родена на 
1 јуни 1933 година во село Боишта, Битолска око-
лија, од татко Тале и мајка Менка, така што во 
иднина фамилијарно™ име ќе и гласи Горѓи јоска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (79) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-3087 од 11 фе-
вруари 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарно™ име на Вехаби Саит, роден на ден 
13 март 1925 година во село Шипковица, Тетовска 
околија. Промената е одобрена и на Вехаби Ше-
ќибе, родена на ден 18 декември 1933 година во 
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село Шипковица, Тетовска околија, така што во 
иднина фамилијарно™ име ќе им гласи Рамадани. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (82) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРЖ, со решението бр. 20-131225 од 24 де-
кември 1963 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Миноска Велика, родена на ден 11 ап-
рил 1958 година во Тетово, од мајка Симиќ Стојна, 
така што во иднина роденото име ќе и гласи 
Светлана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (83) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-631/1 од 14 ја-
нуари 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Трпевски Никола, роден на ден 25 но-
ември 1925 година во село Непроштено, Тетовска 
околија, од татко Алексо и мајка Веца, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Никуш. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (84) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-1911/1 од 17.1. 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
Младеновиќ Стојман, роден на 14 ноември 1936 
година во село Никуљане, Кумановска околија, 
од татко Трајко и мајка Петкана, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Тома. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРММ. (61) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 1436/1 од 24 ја-
нуари 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Азисов Зоранчо, роден на ден 4 ок-
томври 1962 година во Штип, Штипска околија, од 
мајка Цвета, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Фејзула. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (62) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Бензоска Вера, од Прилеп, кеј „1 мај" бр. 52, 

поднесе до овој суд тужба за развод на бракот, 
против Бељум Бендоски од Ресен, а сега во Тур-
ција со непозната адреса. Бидејќи тужениот Бе-
љум е во неизвесност и со непозната адреса, се 
поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас !во „Службен весник на СРМ" да се 
јави или да одреди свој застапник. Во противно ќе 
му биде одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 52/63. (67) 

Бојко Доневски од село Поешево поднесе до 
овој суд тужба за сопственост против Миладин 
Стојиќ од село Поешево, а сега во неизвесност. 
Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непозната 

адреса, се поканува во рок од 30 дена од објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ", 
да се јави или да* одреди свој застапник. Во про-
тивен случај ќе му се одреди застапник по зва-
нична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 199/63, (80) 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

При овој суд се (води постапка за огласување 
за неважен чекот број 125884 на сума од 300'.000 
динари, издаден од Комуналната банка во Штип 
на ден 25. VII. 1963 година, а на име Георгиев Ста-
ноев Раде од Штип. 

Се поканува секој оној што го нашол чекот 
или знае за него да јави на судот во рок од 60 де-
на од денот на објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на СРМ". Во противен случај чекот ќе 
се огласи за неважен. 

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 209/64. (81) 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

По оставината на покојниот Адровски Адров 
Мерсо, работник, бивш од село Отишани, се води 
оставинска постапка пред Општинскиот суд во гр. 
Дебар. Појавениот наследник Ајровски Мерсов 
Раим, со непозната адреса вон територијата на 
СФРЈ, се поканува во рок од една година по обја-
вувањето на овој оглас да се хави лично пред 
судот за да даде наследничка изјава или таква , да 
испрати на судов. Во противно оставината ќе се 
реши во негово отсуство. 

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 335/62. 
(76) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

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 
зеленчук во село Претор. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на суви и свежи 
градинарски производи, арпаџик, свежо и суво 
овошје, шумски производи, конзервирани гради-
нарски производи, преработки од градинарски 
производи, овошни сокови и сукуси, конзервирано 
овошје, преработки од овошје,, винска киселина 
и асенција, костенликави овошни и градинарски 
производи, мед, зачини домашни .и од увоз, чај, 
локум во оригинално ситно пакување, јужно ово-
шје, 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, производи од шеќер, кон-
зервирани производи од месо и риба, .чоколада и 
бонбони, бисквити и кекси. 

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

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 76/63. (577) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 745, страна 293, книга ТП е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Продавни-
цата во Скопје на улица „Кочо Рацин" бр. 75 на 
Претпријатието за продажба, извоз и увоз на дрво 
и дрвни производи „Југодрво" — Белград. Атана-
совски Лазаров Петар е разрешен од должноста За 
раководител на продавницата е назначен Слијеп-
чевиќ Остај а, кој нема да биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 731/62. (9) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 267, страна 691 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општЅнатаГ Кисела Вода, Скопје, број 04-12616 од 
11. ХП. 1962 година дејноста на „Ауто-Македонија" 
увоз-извоз, Скопје, во иднина се проширува и со: 

1. поправка на сите моторни возила, земјодел-
ски и градежни машини и изработка и поправка 
на каросерии; 

2. вршење на аутотуристички, сообраќајни и 
сервисни услуги, 

3. вршење на ауто-такси услуги, превоз и дру-
ги услуги со моторни возила. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 759/62. (10) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 595, страна 363, книга II! е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Производното услужно прет-
пријатие „Галванизер", Скопје, бидејќи со реше-
нието на Народниот одбор на општината Саат 
Кула — Скопје број 03/1-16956 од 6. XII. 1962 го-
дина е припоено кон Металското претпријатие 
„Коце Металец" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 751/62. (11) 

претпријатие „Паркови и зеленило" од Скопје во 
иднина се проширува и ќе гласи: 

— производство и продажба на декоративни 
сандаци и цвеќе, 

— уредување и одржување на паркови, парк 
шуми и детски игралишта, 

новоградба на паркови, парк шуми и слично, 
— проектирање и изградба на техничка доку-

ментација на објекти од пејсажна и вртна архи-
тектура, 

— сервисни услуги за одржување и изградба 
на домашни градинки и паркови, дотур на цвеќе 
и друг посадочен материјал, 

— декорација и уредување на разни објекти 
за продажба и услуги на декоративни садници, 

— набавка на семе, садници и цвеќе за ре-
продукција на трети лица, 

— сите други услуги што произлегуваат од 
областа на хортикултурната и пејсажната дејност, 

— производство на саксии за цвеќе за соп-
ствени потреби и продажба на пазарот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 757/62. (13) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 754, страна 355, книга Ш е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Претстав-
ништвото во Скопје на улица „Борис Кидрич" бр. 
64 на Електроиндустрија „Обод", Цетиње, Наум 
Јанакиев е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За раководител на претставништвото е назна-
чен Николиќ Милорада Војислав, кој ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, сметано од 22. X. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 648/62. (14) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 159, страна 429 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Саат Кула — Скопје број 03/1-16956 од 
6. XII. 1962 година кон Металското претпријатие 
„Коце Металец" од Скопје се припојува Произ-
водното услужно претпријатие „Галванизер" — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 752/62. (12) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 

• под рег. бр. 666, страна 925, книга II е запишано 
следното: Цветко Богданов Ивановски, досегашен 
директор на Комбинатот за чевли и гумени про-
изводи „Водно" од Скопје, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За директор на комбинатот е назначен Узеир 
Узеири. Тој комбинатот ќе, го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето со новоназначените потписници Панче То-
доров Спасовски, пом. директор, и Туниќ Саво, 
шеф на сметководството, сметано од 19. XII. 1962 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 761/62. (15) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 685, страна 1051 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје број 20361 од 3. XII. 
1962 година дејноста на Комуналното производно 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 372, страна 87 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Градско број 1884/1 од 21. XI. 1962 го-
дина фирмата на „Балкан" трговско претпријатие 
со промет на отпадоци граѓа, градежен материјал 
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и огрев — село Градско во иднина се менува и ќе 
гласи: Трговско претпријатие со промет на граѓа, 
градежен материјал и огрев и отпадоци на големо 
и мало „Балкан" — Градско. 

Со ^рецитираното решение на Народниот од-
бор на општината Градско и дејноста на претпри-
јатието' се проширува на големо и мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 753/62. (16) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 243, страна 849 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Мешовитото трговско угостителско прет-
пријатие „Крива Река" од село Ранковци, Кума-
новска околија, бидејќи со решението на Народ-
ниот одбор на општината Крива Паланка број 
02-10654/1 од 16. X. 1962 година е припоено кон 
Земјоделската задруга „Пробада" од село Ранков-
це, Кумановска околија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 715/62. (20) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 20, страна 75 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Крива Паланка број 02-10654/1 од 
16. X. 1962 година кон Земјоделската задруга „Про-
буда", село Петраљица, Кумановска околија, се 
припојува Трговското угостителско услужно прет-
пријатие „Крива Река" од село Раиковци. 

Истовремено со ^рецитираното решение на 
Народниот одбор на општината Крива Паланка 
број 02-10654/1 од 16. X. 1962 година и седиштето 
на задругата се преместува од село Петраљица во 
село Ранковци. 

На досегашните потписници на задругата и тоа: 
Јакимовски Блажо, Додевски Денков Васил и Ми-
ха јловски Стојанов Стојко им престанува правото 
за потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Ристовски К. Митко, в. д. управ-
ник, Бошковски С. Воислав, шеф на сметковод-
ството, Николовски Ј. Стамен, земјоделски техни-
чар, и Јанковски Д. Александар, благајник. Тие 
задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето, сме-
тано од 22. XI. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 716/62. (21) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 351, страна 929 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Претпријатието 
за автомобилот гуми „Ауто гума", Скопје, под 
принудна управа и тоа: Атанас Стојановски, при-
нуден управник, Атанасов ски Димче Славе, секре-
тар, и Ѓуровски Сиљан Петко, техн. раководител, 
претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз-
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должува и Бузаџик Саво Златко, ш е ф на сметко-
водството, сметано од 25. XII. 1962 година, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 773/62. (26) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 245, страна 645, книга I е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Претпријатието за промет со 
железарски метални и технички материјали „Тех-
нички магазин" од Скопје, бидејќи со решението 
на Народниот одбор на општината Кале, Скопје 
број 254 од 25. ХП. 1962 година е припоено кон 
Претпријатието за промет со железни, метални,-
технички и електротехнички материјали „Техно-
метал-Македонија" импорт — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 784/62. (27) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 220, страна 583 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кале — Скопје број 254 од 25. ХН. 1962 
година кон Претцријатието за промет со железни, 
метални, технички и електротехнички материјали 
„Технометал-Македонија" импорт — Скопје се при-
појува Претпријатието! за промет со железарски, 
метални и технички материјали „Технички мага-
зин" — Скопје. 

Со ^рецитираното решение на Народниот од-
бор на општината Кале — Скопје број 254 од 
25. ХИ. 1962 година и дејноста на претпријатието 
во иднина се проширува и со продажба на големо 
и мало од гранките 120, 121, 122, 123. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 785/62. (28) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува' 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 140, страна 379, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Ѓорче Петров број 03-5950 од 
24. ХПЈ. 1962 година дејноста на 'Туланата во Ѓорче 
Петров на Градежното претпријатие „Илинден" — 
Скопје во иднина се проширува и со: продажба на 
тули. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 778162. (35) 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ГЕОДЕТ-

СКАТА УПРАВА НА СРМ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на 4 работни места — 2 во Геодет-
ската секција Битола и 2 во Скопје и тоа: 
геодетски инженери I врста или геодети II врста 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



Стр. 184 — Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 20 март 1964 

Услови: Кандидатите да имаат завршено тех-
нички факултет — геодетски отсек — може и при-
правник геодетски инженер, а геодетите да имаат 
положен стручен испит за звањето геодета Ц врста. 

Плата по Законот за јавните службеници, а 
положај на плата по решението на Геодетската 
управа. 

Документите да се достават по чл. 31 од За-
конот за јавните службеници. 

Настап на работа веднаш. 
Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-

ните места. (290) 

Комисијата за службенички прашања на Со-
бранието на општината Кратово, Кумановска око-
лија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за работно место: 
1. РЕФЕРЕНТ ПО НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И 

САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА 
УСЛОВИ: Завршен медицински факултет. 
Лицата во работен однос ќе треба да достават 

согласност од установата да со приемот ќе бидат 
ослободени од дотичната установа. 

Молбите со кратка биографија како и доку-
ментите според чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници да се доставуваат до Комисијата за служ-
бенички прашања при Собранието на општината 
Кратово. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место а најдоцна 15 дена од денот на објавувањето 

(292) 

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ЛОЗАРСТВОТО И ВИНАРСТВОТО 

НА СРМ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за следните работни места: 
1. директор на Заводот, 
2. еден асистент, стручен или научен соработ-

ник за лозарство, 
3. еден асистент, стручен или научен соработ-

ник за винарство. 

У с л о в и : 
— за директор: земјоделски факултет, да се 

занимава со научна или стручна работа во областа 
на лозарството и винарство™, да има способност 
за раководење со стално работно место во Заводот 
и да има 10 години работен стаж во струката; 

— за асистент: да има завршен земјоделски 
факултет, стручна практика и да има смисла за 
научна работа; 

— за стручен соработник: да има завршен зем-
јоделски факултет; 

— за научен соработник: да има звање научен 
соработник или докторат на науките. 

Молбите со документите по чл. 31 од ЗЈС, куса 
биографија за досегашното движење во службата 
и потврда од службата за најдоцниот датум кога 
ќе биде ослободен ако биде избран, да се достават 
до Заводот најдоцна за 1 месец ед објавувањето 
на конкурсот во „Службен весник на СРМ". Мол-
бите со некомплетиран®! документи нема да се раз-
гледуваат. (291) 

На основа чл. 3 и 4 од Правилникот за отста-
пување за изградба на инвестициони објекти („Сл. 
весник на СРМ" бр. 31/63 год.), Фондот за креди-
тирање на станбената изградба на Собранието на 
општината Делчево 

р а с п и ш у в а 

ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на станбена зграда во Делчево на ул. 
„Маршал Тито" 

Пресметковната вредност на објектот изне-
сува динари 45,851.520. 

Јавното наддавање ќе се одржи во просториите 
на Собранието на општината Делчево на ден 6 .ап-
рил 1964 година. 

РОК за завршување на објектот е шест месеци 
по потпишување на договорот. 

Елаборатот се става на увид на интересентите 
секој работен ден од 7 до 14 саатот во просториите 

. на Собранието на општината, соба бр. 16-а. 
Учесниците на наддавањето се должни да до-

стават документи пропишани со чл. 19 од Правил-
никот за отстапување за изградба на инвестициони 
објекти и работи („Сл. весник на СРМ" бр, 31/63). 
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