
„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. Број 23 Год. XX 

134. 
На основа точка 1 став 2 од Одлуката за опре-

делување премија за кравско млеко во 1984 го-
дина („Службен лист на СФРЈ" бр. 1/64), Изврш-
ниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО 

МЛЕКО ВО 1964 ГОДИНА 

1. Стопанските организации и установи што се 
занимаваат со производство на кравјо млеко ^про-
изводители) можат да ја наплатуваат премијата 
од точка 1 став 1 од Одлуката за определување 
премија на кравјо млеко во 1964 година („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 1/64) ако собранието на 
општината, на чие подрачје е седиштето на ку-
пувачите односно преработувачите на кравјо мле-
ко, обезбеди средства за исплатување на премија 
од најмалку 7,5 динари по литар кравјо млеко. 

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

Бр. 09-1285/1 
22 мај 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 

135. 
На основа член 18 од Законот за изменувања 

е дополнување на Законот за јавните службеници 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр, 52/61) и точка 2 од 
Одлуката на Сојузниот извршен совет, број 256 од 
22 ноември 1962 година, за определување на ор-
гани во кои се врши проверување на обезбедува-
њето на средствата за работа на државните ор-
гани и на 'внатрешната расподелба на тие сред-
ства според принципите на доходот, Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИ ВО КОИ ЌЕ 
СЕ ВРШИ ПРОВЕРУВАЊЕ НА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕТО НА СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ДРЖАВ-
НИТЕ ОРГАНИ И НА ВНАТРЕШНАТА РАСПО-

ДЕЛБА НА ТИЕ СРЕДСТВА СПОРЕД 
ПРИНЦИПИТЕ НА ДОХОДОТ 

1. Проверувањето на обезбедувањето на сред-
ства за работа на државните органи и внатреш-
ната расподелба на трте средства по принципот на 
доход, во смисла на член 18 став 1 од Законот з^ 

изменување и дополнување на Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 52/61) 
ќе се врши во следните државни органи, установи 
и организации (во натамошниот текст: органи): 

а) во општинските собранија: Виница, Горче 
Петров, Валандово, Битола, Чашка, Богомила, Ку-
ку речани и Кратово; 

б) во околиските собранија: Штип, Титов Ве-
лес и Охрид; 

в) во републичките секретаријат: за буџет и 
организација на управата, за законодавство и ор-
ганизација, за индустрија, за трговија и туризам, 
за правосудство, за просвета и за народно здравје 
и социјална политика; 

г) во Општинскиот суд Кочани, Општинскиот 
суд Скопје II, Окружниот суд Скопје, Окружниот 
стопански суд Скопје и Вишиот стопански суд 
Скопје; 

д) во Стопанската комора на СРМ и Регионал-
ната стопанска комора за Скопска, Т. Велешка 
Кумановска и Тетовска околија; 

е) во општинските завода за запослување на 
работниците: Битола, Кичево, Берово, Скопје и 
Републичкиот завод за заболување на работни-
ците — Скопје; 

ж) во Републичкиот завод за заштита на спо-
мениците на културата — Скопје; 

з) во Центарот за социјална работа на Опш-
тинското собрание Саат Кула. 

2. Средствата за работа на органите на опш-
тинските собранија и општинските судови од точ-
ка 1 од оваа одлука ги одредува општинското 
собрание а за органите на околиските собранија, 
тие собранија. 

3. Средствата за работа на републичките се-
кретари ја ти, окружните судови, Вишиот стопански 
суд и Републичкиот завод за заштита на споме-
ниците на културата од точка 1 од оваа одлука 
ќе ги утврди Извршниот совет, односно органот 
што тој ќе го определи. 

4. Обезбедување на средствата на расходите 
на редовното работење на Стопанската комора на 
СРМ, Регионалната стопанска комора за Скопје, Т. 
Велешка, Кумановска и Тетовска околија, Репуб-
личкиот завод за запослување на работниците и 
општинските заводи за запослување на работни-
ците од точка 1 од оваа одлука ќе се врши според 
постојните прописи. 

5. Органите ќе почнат со проверување откако 
ќе ги извршат сите припреми потребни за прове-
рување. 
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Републичкиот секретаријат за буџет и: орга-
низација на управата ќе цени дали се извршени 
припреми во смисла на претходниот став. 

6. Органите кои; до 1 јули 1964 година не ги 
извршат потребните припреми за проверување, 
нема да учествуваат во проверувањето. 

7. Платите на службениците до почетокот на 
спроведувањето на проверувањето ќе се сметаат 
како аконтација. 

8. Прописите што органите ќе ги донесат на 
основа овластувањето од оваа одлука, ќе се при-
менуваат од 1 јануари 1964 год. 

9. За спроведувањето на оваа одлука ќе се 
грижи Републичкиот секретаријат за буџет и ор-
ганизација на управата и Републичкиот секрета-
ријат за финансии. 

10. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1327/1 
22 мај 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 

136. 
На основа член 20 од Законот за организаци-

јата на превозот во патниот сообраќај („Службен 
весник на СРИ" бр. 11/64), Републичкиот секре-
тар за сообраќај и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ПОСАДАТА НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА ВО 

ПАТНИОТ СООБРАКАЈ 

Член 1 
Стопанските организации што вршат јавен 

превоз на патници во линискиот меѓуместен патен 
сообраќај, на членовите на посадата на моторните 
возила им обезбедуваат службена облека утврдена 
со овој правилник. 

Членовите на посадата на моторни возила, во 
смисла на одредбите од овој правилник, се воза-
чот, кондуктерот и домаќинот на возилото, како 
и останатите работници на стопанската организа-
ција што својата службена должност ја вршат во 
возилото за време на превозот на патници. 

Член 2 
Службена облека е должен да носи секој член 

на посадата на моторните возила за сето време на 
вршење на службата. 

Член 3 
Службената облека е зимска и летна. 
Зимската службена облека се состои од капа, 

блуза, панталони, кошула и врска. Наместо блуза, 
кошула и врска може да се носи летна кошула. 

Летната службена облека се состои од капа, 
блуза, панталони, кошула и врска. Наместо блуза, 
кошула и врска може да се носи летна кошула. 

Жените носат бере наместо капа, а здолниште 
наместо панталони. 

Член 4 
Службената облека е сиво сина боја. 
Зимската службена облека е од штоф, а лет-

ната е од полесна ткаенина. 
Кошулата е од платно, бела или светло сина 

боја. 
Врската е темно сина боја и се врзува по 

должина. Врската задолжително се носи со блу-
зата од службената облека. 

Комбинирано носење на зимска и летна обле-
ка не е дозволено. 

Член 5 
Капата е тркалезна. Обручот на капата е ши-

рок 40—50 мм а горниот дел е поширок за 60—80 
мм. Браникот за сонце е од подобра кожена или 
пластична материја во црна боја, опшиен е по 
(рабовите и повиен кон; челото. Над браникот за 
сонце е подбрадок од црно предиво свиткан од 
два дела од по три ката, прицврстен со мали коп-
чиња кај краевиге на браникот за сонце. 

Берета ја има големината на горниот дел од 
капата а рабовите од внатрешната страна се оп-
шивени со кожа. 

Блузата има обичен отворен крој на еден или 
два реда копчиња, што се закопчува десно. Дол-
жината на блузата одговара на должината на па-
лецот на раката спуштена низ телото. На долниот 
дел од блузата на зимската облека се два ушиени 
џепа со или без преклоп, а на горниот дел еден 
џеп на левата страна. Блузата од летната облека 
има само на долниот дел два пришиени џепа со 
преклоп кој е закопчан со копче. 

Панталоните се од обичен крој и со вообича-
ена широчина. 

Здолништето е од обичен крој и со вообичаена 
должина. 

Зимското палто е од отворен крој на еден или 
два реда копчиња, што се закопчуваат десно. На 
боковите од обете страни има џеп со преклоп. 

Доламицата е од затворен крој и должина над 
колена, исцело поставена, со соодветен број коп-
чиња за закопчување од внатре, со по еден кос 
џеп од обете страни и со расечен заден долен дел. 

Летната кошула е од обичен крој со куси [ра-
кави, а на предниот дел од обете страни на гра-
дите има по еден прошиен џеп со преклоп. 

Член 6 
Составен дел на службената облека се и ам-

блемот со кој се обележува и видот на стопанска-
та дејност и ознаката со која се обележува работ-
ната организација која врши превоз на патници. 

Амблемот и ознаката можат да се носат на 
средината на долниот дел од капата, а на берето 
на средината на предниот дел или на палтото на 
горниот џеп, а на блузата и летната кошула во 
височина на горниот џеп од левата страна. 

Член 7 
Во правилникот што стопанската организација 

го донесува на основа чл. 6 став 1 од Основниот 
закон за организацијата на превозот со моторни 
возила во патниот сообраќај („Сл. лист на ФНРЈ" 
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бр. 53/62), ќе се пропишат поблиски одредби за 
службената облека и останатите услови под кои 
членовите на посадата на моторните возила ја 
носат таа облека. 

Член 8 
Воведувањето на службената облека според 

одредбите! на овој правилник ќе се изврши нај-
доцна во' рок од 6 месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од неговото објавување во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Број 05-686/2 
2 јуни 1964 година 

Скопје 
Републички секретар 
за сообраќај и врски, 
Горги Русковски, е. р. 

137. 
На основа член 25 од Законот за организаци-

јата на превозот во патниот сообраќај („Службен 
весник на СРМ" бр. 11/64), Републичкиот секретар 
за сообраќај и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА АВТОБУСКИТЕ 

СТАНИЦИ И АВТОБУСКИТЕ ПОСТОЈКИ 

Член 1 
Обележувањето на автобуските станици и авто-

буските постојки, во смисла на член 24 од Зако-
нот за организација на превозот во патниот соо-
браќај, се врши на начинот утврден со овој пра-
вилник. 

Член 2 
Автобуската станица и автобуската постојка 

се обележуваат со знак за обавестување темно-
сина боја, со уцртана силуета на автобус бела боја 
што свети. 

Знакот се поставува на начин пропишан за 
останатите сообраќајни знаци за обавестување. 

Член 3 
Покрај знакот од претходниот член автобус-

ката станица мора да биде означена и со натпис 
„Автобуска станица" и со називот на местото. 

Формата, големината и бојата на натписот како 
и местото на кое се поставува треба да одговараат 
на градежниот изглед на станицата. 

За поставување и одржување на натписот се 
грижи, стопанската организација што ја органи-
зира службата на станицата. 

Член 4 
На автобуската станица и автобуската постојка 

постојано треба да биде истакнат извод од воз-
ниот ред. 

Формата и големината, како и содржината на 
изводот на возниот ред треба да одговараат на 
нацртите од прилогот кои се составен дел на овој 
правилник. 

На автобуските постојки без чекална или зак-
лон, изводот од возниот ред се поставува на табла 
која се прицврстува за столбот на знакот за обе-
лежување на автобуската постојка. 

Основата на таблата од претходниот став е 
обоена бело и обрабена со црн раб широчина 20 мм. 
Натписите се испишуваат со црна боја. Заднината 
на таблата е обоена со сивомаслинеста боја. 

Член 5 
За поставување и точност на изводите од воз-

ниот ред се одговорни превозниците. 
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Член 6 
Постојните автобуски станици и автобуски 

постојки превозниците ќе ги обележат според од-
редбите на овој правилник во рок од 4 месеци од 
денот на неговото влегување во сила. 

Ш исклучок, постојните знаци и натписи на 
веќе обележените автобуски станици и постојки 
ќе бидат заменети со знаците и натписите утвр-
дени со овој правилник во рок од една година од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на неговото објавување во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 05-686/2 
2 јуни 1964 година 

Скопје 
Републички секретар 
за сообраќај и врски, 
Ѓорги Русковски, е. р. 

Образец за возен ред на автобуска постојка 
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(ЗА СМЕР МАВРОВО — ГОСТИВАР . . . ) 
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(ЗА СМЕР МАВРОВО — ДЕБАР . . . ) 
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О/ласен дел 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-6352/1 од 6 ап-
рил 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Јандрески Слободан, роден на 16 август 
1948 година во село Тополчани, Битолско, од татко 
Душан и мајка Илинка, така што во роднина роде-
ното име ќе му гласи Добре. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (197) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-6768/1 од 8 ап-
рил 1964 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Бараковски Стојан, роден на ден 
29 јуни 1939 година во село Будимирци, Битолска 
околија, од родители: татко Трајко и мајка Митра, 
така што во иднина фамилијарно!*© име ќе му 
гласи Бобановски, 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРЖ". (185) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-8649/1 од 7 мај 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Ковачевска Снежана, родена на 5 јуни 1946 го-
дина во Скопје, од татко Александар и мајка 
Светлана, така што во иднина роденото име ќе и 
гласи Билјана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (186) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-8650/1 од 7 мај 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
н о ^ име на Бајрам Мејди, роден на 25 март 1946 
година бо Скопје од татко Халил и мајка Фатиме, 
така што во иднина фамилијарното име ќе му 
гласи Садику. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (187) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-8648/1 од 7 мај 
1964 година, ја одобри промената на фамилијарно-
то име на Паљев Кочо, роден на 18 април 1937 
година во Желил, Костурска околија, од татко 
Мино и мајка Махи, така што во иднина фамилии 
јарното име ќе му гласи Павловски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (188) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-6551/1 од 7 мај 
1964 година, ја одобри промената на личното име 
на Јованов Александар, роден на 25 март 1928 

година, во град Скопје, од татко Јаковче и мајка 
Трајанка. Промената на фамилијарно^ име се 
протегнува и на малолетните му деца и тоа: Јо-
ванов Ацо, роден на 10 септември 1948 година во 
Горно Нерези, Јованов Мирче, роден на 20 декем-
ври 1950 година во Горно Нерези, Јованов Панче, 
роден на 15 август 1954 година ©о Горно Нерези 
и Јованова Љубица, родена на 27 март 1958 година 
во Долно Нерези, така што во иднина личното 
име ќе му гласи Блажевски Санде, а фамилијзр-
ното име на децата Блажевски односно Блажевска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (189) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-5416/1 од 17 
март 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарно™ име на Божјаковски Андон, роден на 
21 јануари 1934 година, во Титов Велес, од татко 
Трајко и мајка Евка, така што во иднина фами-
лии арното име ќе му гласи Андоновски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (190) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-5412/1 од 24 
април 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Џабиева Јаглика, родена на 27 
јануари 1930 година во село Бродец, Скопска око-
лија, од татко Миле и мајка Божана, така што 
во иднина фамилијарно^) име ќе и гласи Белкова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (191) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-6223/1 од 30 
март 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Симоновски Борис, роден на 9 
декември 1920 година во село Градец, Кумановска 
околија, од татко Цветан и мајка Кана, така што 
во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Митов-
ски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (192) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-6220/1 од 30 
март 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Станојковски Димитрије, роден на 14 сеп-
тември 1930 година во село Коштуница, Куманов-
ска околија, од татко Јанко и мајка Стефка, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Мите. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (193) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-6288 од 31 март 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Матовска Петра, родена на 24 јули 1943 година, 
во село Јтздоарце, Тетовска околија, од татко Алек-
сандар и мајка Магда, така што во иднина роде-
ното име ќе и гласи Петранка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (194) 
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Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРЖ, со решението бр. 20-8799/1 од 9 мај 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Бојкоски Крсте, роден на 24 септември 1947 
година во град Прилеп, од татко ѓорѓи и мајка 
Милка, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Ристе. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (195) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-8307/1 од 30 
април 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Вели Фаим, роден на 20 јуни 
1923 година во село Глумово, Скопска околија, од 
татко Мустафа и мајка Хава, така што во иднина 
фамилијарно^) име ќе му гласи Ибиши. 

Промената на фамилијарно^ име на Вели Фа-
им се протегнува и на неговото малолетно детг 
Вели Шеип, роден на 18 ноември 1953 година во 
село Глумово, Скопска околија. 

Именуваниот и малолетното му дете за во 
иднина во место да се служат со досегашното фа-
милијарно име Вели, ќе се служат со новото фа-
милијарно име Ибиши. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (196) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-7869/1 од 24 
април 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Даскалоски Дано, роден на 23 август 
1956 година во прилеп, од татко Живко и мајка 
Весела, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Киро. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (199) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-7787/1 од 24 
април 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарно™ име на Јосимов Стојче, роден на 14 
јули 1941 година во Горобинци, Штипска околија, 
од татко Јаким и мајка Стојанка, така што во 
иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Василев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (200) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-8512/1 од 7 мај 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Катулов Михајло, роден на 30 септем-
ври 1937 година во село Караорман, Штипска око-
лија, .од татко Димитрије и мајка Зуица, така што 
во иднина фамилијарно™ име ќе му гласи Костов-
ски. 

Оваа промена »важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (201) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-7374/1 од 24 
април 1964 година, ја одобри промената на лично-
то име на Ристевски Јован, роден на 14 јануари 
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1935 година во село Велмевци, Охридска околија, 
од татко Крсте и мајка Стеванка, така што во 
иднина личното име ќе му гласи Кецкароски Јонче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (203) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-7373/1 од 24 
април 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарно™ име на Ристеска Вера, родена на ден 7 
март 1943 година во Охрид, од татко Глигор и 
мајка Слободанка, така што во иднина фамилијар-
ното име ќе и гласи Кецкароска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (204) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-6287 од 31 март 
1964 година, ја одобри промената нд личното име 
на Алексиќ Стоилко, роден на ден 23 јануари 1925 
година во село Поменово, Титоввелешка околија, 
од татко Анче и мајка Савка, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Андреевски Тошо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (205) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-5931/1 од 27 
март 1964 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Исаковиќ Исак, роден на ден 14 
август 1926 година во село Ташм ару ништа, од тат-
ко Устијан и мајка Зорка, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Стрезовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (206) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни (ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-8800/1 од 9 мај 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
На Бојлевска Менка* родена на 18 јануари 1924 
година во село Буково, Битолска околија, од татко 
Митре и мајка Васа, така што во иднина роденото 
име1 ќе и гласи Олга. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (207) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-8798/1 од 16 мај 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Кебакоски Глигур, роден на 5 август 1945 го-
дина во село Кадино Село, Битолска околија, од 
татко Митре и мајка Магда, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Драге. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник: на СРМ". (208) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-6289 од 31 март 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Емини Шукрије, родена на ден 1 април 1946 
година во село Вешале, Тетовска околија, од татко 
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Дехари и мајка Нације, така што во иднина ро-
дното име ќе и гласи Шаќирије. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (209) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-6767/1 од 24 
април 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Атанассвски Бранко, реден на 5 април 1930 
година во село Нижеполе, Битолска околија, од 
татко Анастас и мајка Калопа, така што во> идни-
на личното име ќе му гласи Косевски Сотир. 

Оваа промена »важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (210) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-7915/1 од 30 
април 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Ацков Милован, роден на ден 25 јуни 1933 
година во село Лесковица, Штипска околија, од 
татко Петруш и мајка Дана, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Коцев Милан. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". 211) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-9405/1 од 22 мај 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Турунџиев Каменко, роден на 23 но-
ември 1929 година во Баландово, Титоввелешка 
околија, од татко' Никола и мајка Шинка, така 
што во иднина фамилијарно^ име ќе му гласи 
Атанасов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (212) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-9412 од 22 мај 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Каровска Младенка, родена на 23 февруари 
1947 година во град Скопје, од татко Горѓи и мај-
ка Вита, така што во иднина роденото име ќе и 
гласи Милена. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (213) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-8305/1 од 30 
април 1964 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Јовановски Кирил, родон на 17 ок-
томври 1923 година во град Скопје, од татко Томо 
и мајка Зора, така што во иднина личното име 
ќе му гласи Спасовски Киро. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (214) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-9407/1 од 22 мај 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Јовановски Ангел, роден на 13 март 
1920 година во Скопје, од татко Милан и мајка 
Трајанка, така што во иднина фамилијарно™ име 
ќе му гласи Ивановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (215) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-7920/1 од 24 
април 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Апостолова Костадинка, родена на 
ден 13 октомври 1939 година во село Ногаевци, 
Титоввелешка околија, од татко Каме и мајка 
Тана, така што во иднина роденото име ќе и гласи 
Зорка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (216) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-8119/1 од 24 
април 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Зулфиќјар Хасан, роден на ден 1 
април 1932 година во Охрид, од татко Рецеп и 
мајка Мазлеша, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Мехмед. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (217) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-8945 од 21 мај 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Талевски Иван, роден на 27 мај 1923 
година во село Мренога, Битолска околија, од 
татко Блаже и мајка Ануша, така што во иднина 
фамилијарно™ име ќе му гласи Јанкуловски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (218) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-8947 од 15 мај 
1964 година, ја одобри промената на фамил иј зрно-
то име на Талевска Велика, родена на 4 јануари 
1920 година во село Слоештица, Битолска околија, 
од татко Велјан и мајка Ристана, така што во 
иднина фамилијарно™ име ќе и гласи Јанкуловска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (219) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-9152/1 од 15 мај 
1964 година, ја одобри промената на личното име 
на Попов Иван, роден на ден 15 март 1946 година 
во Ресен, Охридска околија, од татко Бојан и 
мајка Ратка, така што во иднина личното име 
ќе му гласи Потрошев Жан. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (220) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-16448/1 од 4 
септември 1963 година, ја одобри промената на 
фамилијарно™ име на Вељановски Ѓорѓија, роден 
на 19 април 1931 година во Раштак, Скопска око-
лија, од татко Славко и мајка Јаглика. 

Промената на фамилијарно™ име се протег-
нува и на малолетното му дете Ѓорѓиевски Борис, 
роден на 6 август 1954 година, во Раштак, Скоп-
ска околија, така што во иднина фамилијарно^ 
име ќе им гласи Велковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (221) 
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Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението фр. 20-9406/1 од 22 
мај 1964 година, ја одобри промената на фамили-
јарно™ име на ѓорѓиевски Стојан, роден на 23 
јуни 1924 година во село Арачиново, Скопска око-
лија, од татко Димче и мајка Тодорка, така што 
во иднина фамилијарно™ име ќе му гласи Стој-
ковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (222) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр, 20-9413/1 од 22 мај 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
но™ име на Мехмет Керим, роден на 30 јули 1944 
година во Приштина, од татко Халим и мајка Не-
шида, така што во иднина фамилијарно™ им? ќе 
му гласи Чинар. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (223) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-7862 од 16 мај 
1964 година, ја одобри промената на фамилијар-
но™ име на Тодоровски Симеон, роден на ден 1 
јули 1941 година во Битола, од родители: татко 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
Тодоровски Петар и мајка Марија, така што во 
иднина фамилијарно™ име ќе му гласи Илиевски, 
во „Службен весник на СРМ". (224) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-7865 од 16 мај 
1964 година, ја одобри промената на фамилијарно-
то име на Тодоровска Љуба, родена н:а ден 18 
октомври 1941 година во Битола, од родители: та-
тко Груевски Кирил и мајка Бона, така што во 
иднина фамилијарно™ име ќе и гласи Илиевска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (225) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-7863 од 16 мај 
1964 година, ја одобри промената на личното име 
на Јоанчевски Димитри, роден на ден 9 октомври 
1923 година во село Стрежево, Битолска околија, 
така што во иднина личното име ќе му гласи 
Цветковски Митре. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (226) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-6940/1 од 24 
април 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарно™ име на ѓорѓиоски Славко, роден на ден 
14 мај 1921 година во село Рибарци, Титоввелешка 
околија, од татко Лефтер и мајка Милка, така 
што во иднина фамилијарно™ име ќе му гласи 
Колески. Исто така со ова решение' е одобрена 
промената на фамилијарно™ име на неговата 
ќерка ѓорѓиоска Благица, родена на 11 август 
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1948 година на која за во иднина фамилијарно™ 
име ќе и гласи Колеска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (227) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Петкова Аврлија од Битола, ул. „Иван Милу-
тинови^' бр. 23, поднесе до овој суд тужба за 
утврдување на брак против Лазо Патковски, од 
град Битола, а сега во НР Романија со непознато 
место на живеење. Бидејќи тужениот е во неиз-
весност и со непозната адреса, се поканува во рок 
од 30 дена од објавувањето на свој оглас во 
„Службен весник на СРМ" да се јави или да од-
реди свој застапник. Во противен случај ќе му 
биде! одреден застапник по званична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 216/64. 
(202) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

За привремен застапник на тужениот Деми-
ровски Беќир! од град Титов Велес, се поставува 
Злате Лозановски, судиски приправник при Оп-
штинскиот суд во Титов Велес, кој ќе го заста-
пува пред овој суд по предметот Пл. бр. 900/63 
год., се додека тужениот или неговиот полномош-
ник се појави пред судот, односно додека органот 
на старателство при Општинското собрание Титов 
Велес не го извести судот дека му поставил ста-
рател. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, Пл. бр. 
900/63. (198) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

По оставината на покојниот Садоли Дестан 
Таир, земјоделец, бивш од село Коњаре, се води 
оставинска постапка пред Општинскиот суд во 
град Дебар и појавените наследници Џелабије 
Рамадан Нузи и Бедрије Асан Цапа кои се со 
непозната адреса вон територијата на СФРЈ, се 
покануваат во рок од една година по објавувањето 
на овој оглас да се јават лично пред судот за 
давање на наследнички изјави или такви да ис-
пратат на судот. Во противно оставината ќе се 
реши во нивно отсуство. 

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр, 29/59. 
(228) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот печат на Основното училиште ,,ВУК 

Караџиќ" — Куманово под назив: „Основно учи-
лиште „Вук Караџиќ" — Куманово, се огласува 
за неважен. (1474) 

Загубените округли печат и штембил на Прет-
пријатието „Далеководи и трафостаници" — Ско-
пје под назив: „Претпријатие „Далеководи и тра-
фостаници" — Скопје", се огласуваат за неважни. 
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Загубениот округли печат на Земјоделската 
задруга „Јаорка" — е. Форино, Тетовско, под на-
зив: Земјоделска задруга „Јаорка" — е. Форино, 
Тетовско, се огласува за неважен. (1283) 

Загубениот округли печат со пречник 2,5 см. 
на Градежното претпријатие „Пелагонија" VI гра-
дилиште — Скопје под назив: „Градежно претпри-
јатие „Пелагонија", VI градилиште — Скопје, се 
огласува за неважен. (1229) 

Загубените печат и штембил на Друштвото за 
телесно воспитување „Партизан" — Ѓ. Петров под 
назив: „Друштво за телесно воспитување „Парти-
зан" — Горче Петров", се огласуваат за неважни. 

(1088) 

Загубените округли и четвртасти печат иа 
Спортското риболовно друштво „Вардар" — Скопје 
под назив: „Спортско риболовне друштво „Вар-
дар" — Скопје", се огласуваат за неважни. (1083) 

Огласот за загубениот округли печат под на-
зив: Граѓевинско специјализиран© предузеле — 
Београд — Градилиште — Скопје, објавен во 
„Службен весник на СРМ" бр. 2/64, во рубриката 
„Мали огласи", под огласен број 3548, се става вон 
сила, бидејќи печатот © пронајден. (703) 

Огласот за загубената весика бр. 257/36, изда-
дена од Турскиот конзулат во Скопје на име 
Ибрахим А. Мумин, е. Сингелиќ, СКОПСКО, објавен 
во „Службен весник на СРМ" бр. 1/64, под огла-
сен број 144, се става вон сила, бидејќи весиката 
е пронајдена. (1337) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Те-
тово — Продавница во Тетово, ул. „Борче Кочо-
ски". Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на колонијални стоки: животни прехра-
ни и предмети за куќни потреби, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно 
масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, 
тутунски преработки, кибрит и прибор, производи 
врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни 
производи, парфимериски и козметички стоки, 
саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, 
хемиски и електричен прибор, брашно, жито, сел-
скостопански производи, месо и преработки од 
месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Деликатес", Тетово, а согласно со ре-
шението на Собранието на општината Тетово број 
04-16546/1 од 19. X. 1963 година. 

Раководител на продавницата г Димко Га-
шоски. 
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Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 756/63. (48) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница во Тетово*, ул. „Илинденска" бр. 43. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на колонијални стоки: животни прехрани 
и предмети за куќни потреби, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно 
масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, 
тутунски преработки, кибрит и прибор, производи 
врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни 
производи, парфимериски и козметички стоки, 
саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, 
хемиски и електричен прибор, брашно, селско-
стопански производи, месо и преработки од месо, 
млеко, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово бр. 04-16545/1 од 19. X. 1963 год. 

Раководител на продавницата е Мицев ска 
Христинка. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 757/63. (39) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141 е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колони]а лно-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница во Тетово, ул. „Страшо Пинџур" 
бр. 57. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на колонијални стоки: животни пре-
храни и предмети за куќни потреби, алкохолни 
и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, ма-
зивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, 
стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, 
производи врз база на шеќер и какао, млечни и 
сувомесни производи, парфимериски и козметички 
стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за 
текстил, хемиски и електрични прибор, брашно, 
селскостопански производи, месо и преработки од 
месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието 
на општината Тетово број 04-16543/1 од 19. X. 1963 
година. 

Раководител на продавницата е Горан Пауно-
ски. 
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Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 759/63. (40) 

Окружниот1 стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колони јално-прехранбе-
ни стоки на мало' и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница број 16 во Тетово, ул. „Радован Цо-
ниќ" бр. 90. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на колонијални стоки: животни 
прехрани и предмети за куќни потреби, алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, 
мазивно масло и масти, порцелан, керамичка сто-
ка, стакло, тутунски преработки, кибрит и при-
бор, производи врз база на шеќер и какао, млечни 
и сувомесни производи, парфимериски и козме-
тички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја 
за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, 
селскостопански производи, месо и преработки од 
месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението' на Собранието на 
општината Тетово број 04-16542/1 од 19. X. 1963 г. 

Раководител на продавницата е Сабајдин Бе-
кири. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 760/63. (41) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-, 
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница во Тетово, ул. „Маршал Тито" бр. 
14. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на колонијални стоки: животни прехра-
ни и предмети за куќни потреби, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазив-
но масло и масти, порцелан, керамичка стока, 
стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, 
производи врз база на шеќер и какао, млечни и 
сувомесни производи, парфимериски и козметички 
стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за 
текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, 
селскостопански производи, месо и преработки од 
месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-16558/1 од 19. X. 1963 год. 

Раководител на продавницата е Арслан Имери. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 782/63. (42) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница бр. 18, ул. „Кузман Јосифовски — 
Питу" бр. 31. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на колонијални стоки: жи-
вотни прехрани и предмети за куќни потреби, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени де-
ривати, мазивно масло и масти, порцелан, кера-
мичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит 
и прибор, производи врз база на шеќер и какао, 
млечни и сувомесни производи, парфимериски и 
козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чев-
ли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, 
брашно, селскостопански производи, месо и пре-
работки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови 
јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-16551/1 од 19. X. 1963 год. 

Раководител на продавницата е Миновски То-
дор. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 762/63. (43) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприј ати јата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница во Тетово, ул. „Илинденска" бр. 16. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на колонијални стоки: животни прехрани 
и предмети за куќни потреби, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно 
масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, 
тутунски преработки, кибрит и прибор, производи 
врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни 
производи, парфимериски и, козметички стоки, 
саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, 
хемиски и електричен прибор, брашно, селско-
стопански производи, месо и преработки од месо, 
млеко, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово бр. 04-16550/1 од 19. X. 1963 год. 

Раководител на продавницата е ѓорѓевски 
Слободан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 763/63. (44) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприј ати јата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
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Трговско претпријатие за колони ј ално-прехран-
бени стоки на мало и големо „Деликатес" од Те-
тово — Продавница број 21 во Тетово, ул. „Горна 
Чаршија" бр. 63. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на колонијални стоки: жи-
вотни прехрани и предмети за куќни потреби, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени де-
ривати, мазивно масло и масти, порцелан, кера-
мичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит 
и прибор, производи врз база на шеќер и какао, 
млечни и сувомесни производи, парфимериски и 
козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чев-
ли, боја за текстил, хемиски и електричен при-
бор, брашно, жито, селскостопански производи, 
месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, 
риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието 
на општината Тетово број 04-8559/1 од 1. IX. 1963 
година. 

Раководител на продавницата е Предраг Ди-
мовски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 765/63. (45) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колони јално-прехранбени 
стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово — 
Продавница во Тетово, ул. „Страшо Пинџур" бр. 
38. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на колонијални стоки: животни прехра-
ни и предмети за куќ|аи потреби, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазив-
но масло и масти, порцелан, керамичка стока, 
стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, 
производи врз база на шеќер и какао, млечни и 
сувомесни производи, парфимериски и козметички 
стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за 
текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, 
селскостопански производи, месо и преработки од 
месо, млеко«, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието 
на општината Тетово број 04-16564/1 од 19. X. 1963 
година. 

Раководител на продавницата е Блага Стефа-
носка. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 758/63. (46) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 

Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница број 17 во Тетово, ул. „Мирче Ацев" 
бр. 62. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на колонијални стоки: животни пре-
храни и предмети за куќни потреби, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазив-
но масло и масти, порцелан, керамичка стока, 
стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, 
производи врз база на шеќер и какао, млечни и 
сувомесни производи, парфимериски и козметички 
стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за 
текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, 
селскостопански производи, месо и преработки од 
месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-15547/1 од 19. X. 1963 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Џемаили Џе-
маил. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 761/63. (47) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колони јално-прехран-
бени стоки на мало и големо „Деликатес" од Те-
тово — Продавница број 20 во Тетово, ул. „Проле-
терска" бр. 2. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на колонијални стоки: животни 
прехрани и предмети за куќни потреби, алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, 
мазивни масла и масти, порцелан, керамичка сто-
ка, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, 
производи врз база на шеќер и какао, млечни и 
сувомесни производи, парфимериски и козметички 
стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за 
текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, 
селскостопански производи, месо и преработки од 
месо, млеко1, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-16549/1 од 19. X. 1963 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Перо Петров-
ски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 764/63. (48) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени 
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стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово — 
Продавница во Тетово, ул. „Борче Кочоски" бр. 43. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на колонијални стоки: животни прехрани 
и предмети за куќни потреби, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно 
масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, 
тутунски преработки, кибрит и прибор, производи 
врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни 
производи, парфимериски и козметички стоки, 
саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, 
хемиски и електричен прибор, брашно, селско-
стопански производи, месо и преработки од месо, 
млеко, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-16548/1 од 19. X. 1963 год. 

Раководител на продавницата е Усеин Џафери. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

ОД Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 766/63. (49) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141 е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехран-
бени стоки на мало и големо „Деликатес" од Те-
тово — Продавница број 23 во Тетово, ул. „Иво 
Рибар Лола" бр, 265. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на колонијални стоки: 
животни прехрани и предмети за куќни потреби, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени де-
ривати, мазивно масло и масти, порцелан, кера-
мичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит 
и прибор, производи врз база на шеќер и какао, 
млечни и сувомесни производи, парфимериски и 
козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чев-
ли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, 
брашно, селскостопански производи, месо и пре-
работки од месо, млеко, леб, печиво, риба и готови 
јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието 
на општината Тетово број 04-16567/1 од 19. X. 1963 
година. 

Раководител на продавницата е Микле Дими-
триевски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 767/63. (50) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница во Тетово, ул. „Страшо Пинџур" 

бр. 52. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на колонијални стоки: животни пре-
храни и предмети за куќни потреби, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазив-
но масло и масти, порцелан, керамичка стока, 
стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, 
производи врз база на шеќер и какао, млечни и 
сувомесни производи, парфимериски и козметич-
ки стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја 
за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, 
селсксстопански производи, месо и преработки од 
месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението' на Собранието 
на општината Тетово број 04-16566/1 од 19. X. 1963 
година. 

Раководител на продавницата е Сандре Ге-
ловски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 768/63. (51) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехран-
бени стоки на мало' и големо „Деликатес" од Те-
тово — Продавница број 25 во село Џепчиште, Те-
товска околија. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на колонијални стоки: жи-
вотни прехрани и предмети за куќни потреби, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени де-
ривати, мазивно масло и масти, керамичка стока, 
стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, 
производи врз база на шеќер и какао, млечни и 
сувомесни производи, парфимериски и козметич-
ки стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја 
за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, 
жито, селскостспански производот, месо и прера-
ботки од месо, млеко, леб, печиво, риби, готови 
јадења и јажарски стоки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-16562/1 од 19. X. 1963 год. 

Раководител на продавницата е Амди Селими. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 769/63. (52) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница број 26 во село Прибој, Тетовска 
околија. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на колонијални стоки: животни пре-
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храни и предмети за куќни потреби, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазни-
не масло и масти, керамичка стока, стакло, ту-
тунски преработки, кибрит и прибор, производи 
врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни 
производи, парфимериски и козметички стоки, 
саати и бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, 
хемиски и електричен прибор, брашно, жито, сел-
скостопански производи, месо и преработки од 
месо, млеко, леб, печиво, риби, готови јадења и 
јажарски стоки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието 
на општината Тетово број 04-16563 од 19. X. 1963 
година. 

Раководител на продавницата е Буранедин 
Идриз. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 770/63. (53) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница број 27 во село Шипковица, Те-
товска околија. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на колонијални стоки: 
животни прехрани и предмети за куќни потреби, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени де-
ривати, мазивно масло и масти, керамичка стока, 
стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, 
производи врз база на шеќер и какао, млечни и 
сувомесни производи, парфимериски и козметички 
стоки, саати и бижутерија, боја за чевли, боја 
за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, 
жито, селскостопански производи, месо и прера-
ботки од месо, млеко, леб, печиво, риби, готови 
јадења и јажарски стоки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието 
на општината Тетово број 04-16564/1 од 19. X. 1963 
година. 

Раководител на продавницата е Абдулмеџит 
Камбери. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 771/63. (54) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колони јалног прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница број 28 во село Вешале, Тетовска 
околија. Предмет на работењето на продавницата 

е: продажба на колонијални стоки: животни пре-
храни и предмети за куќни потреби, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазив-
но масло и масти, порцелан, керамичка стока, 
стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, 
производи врз база на шеќер и какао, млечни и 
сувомесни производи, парфимериски и козметички 
стоки, саати и бижутерија, боја за чевли, боја за 
текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, 
жито, селскостопански производи, месо, преработ-
ки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови ја-
дења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-16565/1 од 19. X. 1963 год. 

Раководител на продавницата е Мисли Кам-
бери. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи 
бр. 722/63. ' 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на големо и мало „Деликатес" од Тетово 
— Продавница број 29 во Тетово (Зелен пазар). 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на колонијални стоки: животни прехрани и 
предмети за куќни потреби, алкохолни и безалко-
холни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло 
и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, ту-
тунски преработки, кибрит и прибор, производи 
врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни 
производи, парфимериски и козметички стоки, 
саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, 
хемиски и електричен прибор, брашно, жито, сел-
скостопански производи, месо и преработки од 
месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-16561/1 од 19. X. 1963 год. 

Раководител на продавницата е Рушити Идриз. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 773/63. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница број 30 во Тетово (Зелен пазар). 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на колонијални стоки: животни прехрани и 
предмети за куќни потреби, алкохолни и безалко-
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хо дни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло 
и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, ту-
тунски преработки, кибрит и прибор, производи 
врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни 
производи, парфимериски и козметички стоки, 
саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, 
хемиски и електричен прибор, брашно, жито, сел-
скостопански производи, месо и преработки од 
месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-16560/1 од 19. X. 1963 год. 

Раководител на продавницата е Иван Јова-
новски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 774/63. (57) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница број 33 во село Речица, Тетовска 
околија. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на колонијални стоки: животни пре-
храни и предмети за куќни потреби, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазни-
не масло и масти, порцелан, керамичка стока, 
стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, 
производи врз база на шеќер и какао, млечни и 
сувомесни производи, парфимериски и козметички 
стоки, саати и бижутерија, боја за чевли, боја за 
текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, 
жито, селскостопански производи, месо и прера-
ботки од месо, млеко, леб, печиво, риби, готови 
јадења и јажарски стоки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-16559/1 од 19. X. 1963 год. 

Раководител на продавницата е Касапи Та-
кизе. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 775/63. (58) 

КОНКУРСИ 
ШКОЛСКИОТ ОДБОР ПРИ КУРСНАТА ШКОЛА 

ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на слободни работни места: 
2 професори по англиски јазик 
1 професор по руски јазик 

Бр. 23 — Стр.* 423 

У С Л О В И : 
Кандидатите треба да имаат завршен фило-

зофски факултет соодветна група. 
Заинтересираните лица треба да поднесат 

молба, куса биографија и други документи за дви-
жење во службата. 

Конкурсот има важност 15 дена од денот на 
објавувањето. (879) 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО 
ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Санитарен инспектор за комунална и школ-

ска хигиена 
2. Санитарен инспектор по трудова хигиена 

Услови: 
Завршен медицински факултет. 
Молбите со документи по член 31 од Законот 

за јавните службеници се поднесуваат до Секре-
таријатот секој ден. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот македонски јазик; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот македонска дијалектологија; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот старословенски јазик; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на македонскиот јазик со балка-
нолог^ а; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на народите на СФРЈ; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на македонскиот народ; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот општа историја на новиот век; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот основи на науката за општеството; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот дидактика; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот педагогија со основи на психологијата; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот општа педагогија; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот методика; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот детска и педагошка психологија; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на логиката; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРЖ 
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— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на филозофијата; 

— За еден асистент по предметот македонска 
литература од XIX век; 

— За еден асистент по предметот народна кни-
жевност; 

— За еден асистент по предметот старогрчки 
јазик; 

— За еден асистент по предметот француски 
јазик и литература; 

— За еден асистент по предметот средновеков-
на литература; 

— За еден асистент по предметот латински 
јазик со римска литература; 

— За еден асистент по предметот полски јазик; 
— За еден асистент по предметот француски 

јазик и литература; 
— За еден асистент за практични вежби по 

предметот методика и за семинарски вежби од 
дидактика; 

— За еден асистент за семинарски вежби по 
педагогија и по историја на педагошката; 

— За двајца асистенти по предметот социоло-
гија (Социолошка група); 

— За двајца асистенти по предметот психо-
логија (Психолошка група). 

Пријавите (со биографија, список на научни 
и стручни трудови, во колку има такви, со по* еден 
примерок од истите и потребните такси, како и 
документите по чл, 31 од ЗЈС) се поднесуваат во 
Секретаријатот на Факултетот. 

Рок за поднесување на пријавите е месец дена 
од денот на објавувањето. (878) 

СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА 
ВО ШТИП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

1. — За избор на наставници по следните предмети: 
Еден наставник (професор или предавач на 

виша школа) за предметот математика; 
Еден наставник (професор или предавач на 

виша школа) за предметот географија; 
Еден наставник (професор или предавач на 

виша школа) за предметот психологија; 
Еден наставник (професор или предавач на 

виша школа) за предметот методика на наставата 
по математика и почетно читање и пишување; 

Еден наставник (професор или предавач на 
виша школа) за предметот хемија; 

Еден наставник (професор или предавач на 
виша школа) за предметот руски јазик; 

Еден хонорарен наставник (професор или пре-
давач на виша школа) за предметот методика на 
наставата по општотехничко образование; 

Еден наставник со завршена ПА на математика 1 

и физика за работното место лаб^рант по физика. 

2. — За преизбор на наставници по следните пред-
мети: 

Еден наставник (професор или предавач на 
виша школа) за предметот историја; 

Еден наставник (професор или! предавач на 
виша школа) за предметот математика; 

Еден наставник (професор или предавач на 
виша школа) за предметот физика; 

Еден наставник (професор или предавач на 
виша школа) за предметот биологија; 

Еден хонорарен наставник (професор или пре-
давач на виша школа) за предметот основи на 
науката за општеството. 

Кандидатите за звањето професор на виша 
школа (постојанен или хонорарен) треба да имаат 
завршено високошколска настава од втор степен, 
стручни трудови, добиено искуство во наставата 
или во струката и да покажуваат способност и 
самостојност за изведување на наставата. 

Кандидатите за звањето предавач на виша 
школа (постојанен или хонорарен) треба да имаат 
завршено високошколска настава од втор степен, 
да владеат со проблемите на својата дисциплина 
и имаат практично искуство и способност за изве-
дување на наставата. 

Со пријавата кандидатите треба да приложат: 
биографија, диплома за високо образование, спи-
сок на објавените трудови или самите трудови 
(ако се пријавуваат за звањето професор на виша 
школа), согласност од установата дека ќе биде 
ослободен од должност во случај на избор и извод 
од персоналниот лист. 

Документите се поднесуваат до Секретаријатот 
на Педагошката академија во Штип до 10. VII. 1964 
година. Ф59) 

ИСПРАВКА 

Во конкурсот на Факултетскиот совет на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет во Скопје, објавен 
во „Службен весник на СРМ" бр. 20 од 22. V. 1964 
година, на страна 374 во точката I, алинеја втора 
треба да стои „Општо сточарство". 

СОДРЖИНА 
Страна 

/134. Одлука за користење премија за кравјо 
млеко во 1964 година — — — — — 409 

135. Одлука за определување на органи во 
кои ќе се врши проверување на обезбе-
дувањето на средства за работа на др-
жавните органи и на внатрешната распо-
делба на тие средства според принципите 
на доходот — — — — — — — — 409 

136. Правилник за службената облека на чле-
новите на посадата на моторните возила 
ве патниот сообраќај — — — — — 410 

137. Правилник за обележувањето на авто-
буските станици и автобуските постојки 411 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а Попгг. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 8012-11/1-698 

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


