
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 25 мај 1962 
Скопје 

Број 15 Год. XVIII 

Претплатата за 1962 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11Д—698. 

46. 
На основа член 13 став 1 од Законот за орга-

низација на научната работа („Службен лист на 
ФНРЈ" број 34/57), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО РАБОТА НА ЗАВО-
ДОТ ЗА ТРАНСФУЗИЈА НА КРВ НА НРМ КАКО 

НАУЧНА УСТАНОВА 

Член 1 
Заводот за трансфузија на крв на НРМ, про-

гласен со решение на Извршниот совет број 77 од 
19. III. 1956 год. („Службен весник на НРМ" број 
11/56) како установа со самостојно финансирање, 
продолжува со работа како научна установа спо-
ред прописите за научните установи под име: „За- , 

вод за трансфузија на крв на НРМ" (во поната-
мошниот текст Завод). 

Седиштето на Заводот е во Скопје. 

Член 2 
Задача на Заводот е да работи по пат на на-

учни метода и постапки по сите прашања од об-
ласта на трансфузиол оги јата а особено научно да 
ја развива имунохема колонијата, биохемијата и 
реанимацијата со примена на аникоаголантните 
методи со цел за решавање на проблемот во врска 
со замена на крв, како и на усовршување мето-
дите за конзервирање на крвта. 

Член 3 
Со Заводот управува Совет и директор. 
Органите на управувањето работат во дело-

кругот и на начинот одреден со прописите за на-
учните установи. ^ 

Член 4 
Во Советот на Заводот одредуваат свои прет-

ставници: Медицинскиот факултет • на Универзи-
тетот во Скопје, Советот за народно здравје на 
НРМ и Друштвото на лекарите на НРМ. 

Член 5 
Извршниот совет ги врши спрема Заводот пра-

вата и обврските што со прописите за научните 
установи се предвидени за основач на научна 
установа. 

Член 6 
До изборот на Совет на Заводот според пра-

вилата на Заводот, работите на Советот ќ е ги врши 
привремениот совет од 9 члена од кој една тре-
тина именува Извршниот совет, една третина из-
бира колективот на научните работници на Заво-
дот, а по еден член одредуваат: Советот за на-

родно здравје на НРМ, Медицинскиот факултет на 
Универзитетот во Скопје и Друштвото на лека-
рите на НРМ. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-790/1 
23 април 1962 година 

Скопје 

И З В Р Ш Е Н СОВЕТ 
'Секретар, Претседател, 

Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

47. 
На основа член 52 од Законот за државната 

управа („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 13/56), Из-
вршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ДЕЛОТ ОД АВТОПАТОТ „БРАТ-
СТВО-ЕДИНСТВО" ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

Во Уредбата за основање на Дирекција за из-
градбата на делот од автопатот „Братство-Един-
ство" во Народна Република Македонија („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 32/58) по членот 6 се до-
даваат два нови члена кои гласат: 

„Член 6а 
Дирекцијата ги врши работите и ги има Пра-

вата и должностите определени со чл. 3—6 од оваа 
уредба и при изградбата на други магистрални па-
тишта на територијата на Н Р Македонија. 

Дирекцијата може да ги врши и инвеститора 
ските функции во изградбата односно реконструк-
цијата "на патиштата од I и II ред и нивните об-
јекти што ќ е и ги пренесе Републичкиот фонд за 
патишта освен донесувањето на инвестициона про-
грама за тие работи. 

Член бб 
Работите од став 2 од претходниот „член Ди-

рекцијата ќ е ги врши до извршувањето на зада-
чите предвидени во член 3 и став 1 од член 6а од 
оваа уредба". 
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Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на неј-

зиното објавување БО „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-913/1 
23 април 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

'Секретар, • Претседател, 
Филип Брчковски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

48. 
На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Ре-

публичкиот општествен плар1 за 1962 година, Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ КРЕ-
ДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

1. Кредити за инвестиции во земјоделството од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
во 1962 година ќе се даваат под условите опреде-
лени со оваа одлука. 

2. Кредитите од претходната точка ќе се да-
ваат за учество во користење кредити од средг-
ствата на Општиот инвестиционен фонд за земјо-
делство и тоа за следните намени: 

— за подигање на овошни насади 
— за подигање на лозови насади 
— за зголемување на фондот на живина и до-

биток 
— за пасишно и друго гоење на добиток 
— за откуп на земја и 
— за други намени за кои се одобруваат кре-

дити од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд. 

3. Сопствено учество на инвеститорите е за-
должително и тоа не може да биде помало од 10% 
од пресметковната вредност на објектот. Сопстве-
ното учество може да се обезбеди од сопствените 
средства на инвеститорот или од средствата на 
општинските и околиските инвестициони фондови. 

Корисниците на кредити од стопански нераз-
виените подрачја не се должни да обезбедат соп-
ствено учество во инвестицијата. 

4. Кредитите, по однос на рокот за враќање и 
лихвената норма, ќе се одобруваат под истите 
услови под кои ќе се одобри1 основниот кредит од 
Општиот инвестиционен фонд. 

5. Првенство во добивање на кредит имаат 
кредитобаратели кои понудат поголемо сопствено 
учество и поголема рентабилност. 

6. Оваа одлука влегува во сила со! денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-927/1 
23 април 1962 година 

Скопје , 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 1 

'Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Ре-
публичкиот општествен план за 1962 година, Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕ-
ДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ 
ЗА ШУМАРСТВОТО 

1. Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд наменети за давање кредити за инвестиции 
во шумарството во 1962 година ќе се доделуваат 
под условите определени со оваа одлука. 

2. Кредитите од претходната точка ќе ги дава 
Стопанската банка на Народна Република Маке-
донија по пат на конкурс, што таа го распишува 
во согласност со Одборот за стопанство на Изврш-
ниот совет. 

3. Кредитите ќе се доделуваат: за изградба и 
реконструкција на шумски комуникации, за по-
дигање плантажи од тополи, за конверзија на 
шуми и за опрема. ( 

4. Сопственото учество во инвестицијата е за-
должително. 

Висината на сопственото учество се утврдува 
со конкурсот и тоа не може да биде помало од 
10% од износот на кредитот. 

5. Првенство во добивање на кредит има. 
оној кредитобарател кој понуди: 

— поголемо сопствено учество 
— покус рок на отплата 
— повисока лихвена норма. 
6. Корисници на кредитите од точка 3 на оваа 

одлука можат да бидат политичко-територијални 
единици и шумскостопански организации и уста-
нови. 

7. Рокот за исплата на кредитот не може да 
биде подолг од: 

— за изградба и реконструкции на шумските 
комуникации — 25 години; , 

— за подигање плантажи од тополи — 13 год,; 
— за конверзија на шуми — 40 години; и 
— за опрема — 10 години. 
Отплатата на кредитот ќе започне: 
— за шумските комуникации, по искористу-

вање на кредитот; 
— за подигање на плантажи од тополи, 12 го-

дини по искористувањето на кредитот; и 
— за конверзија на шумите, 15 години по из-

вршувањето на работите. 
8. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-923/1 
23 април 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ ^ 
'Секретар, Претседател, 

филиџ Бранковски, е. р. Александар Грличков, е. р. 
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50. 

На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Ре-
публичкиот општествен план за 1962 година, Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ КРЕ-
ДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА ТРГО-

ВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ 

1. Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд за инвестиции во трговијата, угостителството 
и туризмот во 1962 година првенствено' ќе се ко-
ристат за одобрување кредити1 за учество' во инве-
стициите што се финансираат од средствата на на-
родните одбори и стопанските организации а се 
наменети за трговија, угостителство и туризам. 

2. Кредитите од претходната точка ќе се да-
ваат: 

— во областа на трговијата, за изградба на 
продавач™ простор — стоковни куќи и современи 
продавници; 

— во областа на угостителството и туризмот 
за изградба и проширување на угостителските 
објекти. 

Кредитите за учество во трговијата ќ е се одо-
бруваат само во висина на расположивите сред-
ства. 

3. Кредитите ќе ги дава Стопанската банка на 
Народна Република Македонија, по пат на конкурс 
што таа го распишува во согласност со Одборот 
за стопанство на Извршниот совет. 

4. Корисници на кредитите можат да бедат 
политичко-територијалните единици, трговските и 
угостителските стопански организации. 

5. Кредитите од точка 1 на оваа одлука не 
може дд бидат повисоки од: ( 

— 60% од пресметковната вредност на објек-
тот за инвестициите наменети за трговијата и 

— 70% од пресметковната вредност на објек-
тот за инвестициите наменети за угостителството 
и туризмот. 

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

— од 20 години, за кредитите за учество во 
инвестициите во трговијата и 

—; од 25 години, за кредитите за учество во 
инвестициите во угостителството и туризмот. 

7. Првенство во дрбивање на кредит имаат 
кредитобарателите кои: 

— бараат кредит во понизок процент од про-
центот определен во точка 5 на оваа одлука; 

— понудат пократок рок за враќање на кре-
дитот; 

— обезбедат поголема рентабилност; 
— понудат повисока лихвена норма. 
8. Кредитите за учество во инвестициите во 

угостителството и туризмот што ќе се финанси-
раат од средствата на Сојузниот фонд за развој 
на стопански неразвиените подрачја, ќе се одобру-
ваат најмногу до 30% од пресметковната вредност 
на објектот, / 

Кредитите од претходниот став ќ е се одобру-
ваат на сите инвеститори на кои им е одобрен кре-
дит од средствата на Сојузниот фонд за развој на 
стопанските неразвиени подрачја и тоа под истите 
ус лови ја под кои им е одобрен основниот кредит. 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-926/1 
23 април 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајкоски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

- 5 1 . 

На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Ре-
публичкиот општествен план за 1962 година, Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ КРЕ-
ДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ 
ЗА СООБРАЌАЈ 

1. Кредити за инвестиции во сообраќајот од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
во 1962 година ќе се даваат под условите опреде-
лени со оваа одлука. 

2. Кредитите ќе се даваат за набавка и мон-
тажа на месни автоматски телефонски централи и 
за изградба на пумпни станици. 

3. Корисници на кредити можат да бидат по-
литичко-територијалните единици, претпријатијата 
на поштенско-тел еграфско-телефонскиот сообра-
ќај , трговските претпријатија за продажба на го-
риво и претпријатијата за патишта. 

4. Кредитите ќе ги дава Стопанската банка на 
Народна Република Македонија по пат на конкурс 
што таа го распишува во согласност со Одборот 
за стопанство на Извршниот совет. 

5. Првенство во добивање на кредит имаат крв 
дитобарателите кои: 

— обезбедат сопствени згради и мрежа според 
планираниот капацитет или тоа го сторат до д|енот 
на почетокот на користење на кредитот односно 
изградената пумпна станица ќе ја стават во јавна 
употреба и 

— понудат поголемо сопствено учество, покра-
ток рок за враќање на кредитот и повисока лих-
вена норма. 1 

6. Сопствено учество во инвестицијата е задол-
жително и тоа не може да биде помало од: 

— 10% за кредитите за набавка и монтажа на 
автоматска месна телефонска централа и 

— 40% за кредитите за изградба на пумпни 
станици, од пресметковната вредност на објектот. 

7. Најниската годишна лихвена норма која тре 
ба да се понуди при поднесувањето на барањето 
е 6%. 

8. Рокот за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од: ј 
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— 12 години! за кредитите за набавка и мон-
тажа на автоматски месни телефонски централи и 

— 10 години за кредитите за изградба на 
пумпни1 станици. 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија*4. 

Бр. 09-925/1 
23 април 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

52. 
V 

На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Ре-
публичкиот општествен пла« за 1962 година, Из-
вршниот совет донесува | 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕ-
ДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ 
ЗА ЗАНАЕТЧИСТВОТО 

1. Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд наменети за инвестиции во занаетчиството 
во 1962 година првенствено ќе се користат за одо-
брување кредити за учество во инвестициите што 
со финансираат од средствата на народните одбори 
и стопанските организации. 

2. Кредитите од претходната точка ќе се да-
ваат за набавка на опрема со која се врши про-
ширување и реконструкција на постојните капа-
цитети и за изградба на нови капацитети во обла-
ста на услужното занаетчиство. 

3. Кредитите ќе ги дава Стопанската банка на 
Народна Република Македонија по пат на конкурс 
што таа го распишува во согласност со Одборот за 
стопанство на Извршниот совет. 

4. Кредитите од точка 1 на оваа одлука не 
може да бедат повисоки од 60% од пресметковна-
та вредност на објектот и може да се одобруваат 
само др висината на расположивите средства. 

5. Рокот за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од 10 години. 

6. Првенство во добивање на кредит имаат 
кредитобарателите од занаетчиските дејности што 
вршат услуги во домаќинството и градежното ус-
лужно' занаетчиство и што: 

— бараат кредит за учество во понизок про-
цент од процентот предвиден во точка 4 на оваа 
одлука; 

— понудат пократок рок за враќање на кре-
дитот; 

—' понудат повисока лихвена норма. 
7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-924 
23 април 1962 година 

Скопје I 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

'Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

53. 
На основа член 71 став 1 точка 1 од Устав-

ниот закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на НРМ 
во врска со точка 1 од глава XI од Републичкиот 
општествен план за 1962 година, Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА ОБЕМОТ НА СЕНАТА НА 
ДРВНАТА МАСА ВО ШУМИТЕ ОД ОПШТЕ-

СТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ВО 1962 ГОДИНА 

I 
Обемот на сената на дрвната маса во шумите од 

општествена сопственост на територијата на На-
родна Република Македонија во 1962 година кој 
изнесува 720.000 мз се распределува по шумско-
стопански организации и установи и тоа на: 
1. Шумско стоп. „Караџица" — Скопје 24.000 мз 
2. Шумски резерват „Јасен" — Скопје 5.000 мз 
3. Шумско стоп, „Јелак" — Тетово 20.000 мз 
4. Шумски резерват „Јавор * — Гостивар 18.000 мз 
5. Нац. парк „Маврово" — М. Ханови 24.000 мз 
6. Шумско производно претпријатие 

„Стогово" — Дебар 14.000 мз 
7. Шумско производно претпријатие 

„Јабланица" — Струга 20.000 мз 
8. Шумско производно претпријатие 

„Галичица" — Охрид 25.000 мз 
9. Надмоќ, парк „Гадиница" — Охрид 4.000 мз 

10. Шумско индустриско претпријатие 
„Преспа" — Ресен 20.000 мз 

11. Шумско инд. комбинат — Кичево 65.000 мз 
12. Шумско производно претпријатие 

, „Сандански" — Брод 45.000 мз 
13. Факултетско' шумско стопанство 

„Караорман" — Кичево 14.000 мз 
14. Шум. стоп. „Кајмакчалан" — Битола 30.000 мз 
15. Огледно' шумско стопанство 

„Кажани" — Битола 5.000 мз 
16. Шумско производно претпријатие 

„Ниџе" — Прилеп 28.000 мз 
17. Шумско производно претпријатие 

„Бигла" — Демир Хисар 18.000 мз 
18. Над. парк „Пелистер" — Битола 3.000 мз 
19. Шумско стоп. „Бор" — Кавадарци 60.000 мЗ 
20. Шумско стоп. „Бабуна" — Т. Велес 18.000 мЗ 
21. Шумско стоп. „Кожуф" — Гевгелија 40.000 мз 
22. Шумско стопанство — Штап 10.000 мЗ 
23. Шумско стопанство — Свети Николе 3.000 м* 
24. Шумско индустриски комбинат 

„Борис Кидрич" — Кочани 55.000 мЗ 
25. Шумско инд. комбинат — Берово 30.000 мз 
26. Шумско инд. стопанство — Пехчево 7.000 мз 
27. Шумско стопанство — Делчево 10.000 м?< 
28. Шумско стоп. „Беласица — Струмица 40.000 мз 
29. Шумско индустриски комбинат 

„Плачковица" — Радовиш 23.000 мз 
30. Шумско стопанство — Куманово 18.000 мз 
31. Шумско индустриски комбинат 

„Осогово" — Крива Паланка 24.000 мз 
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II 
Сената на дрвната маса во висина на утврде-

ните контигенти од претходната точка се врши на 
основа годишниот план за сеча на шумскостопан-
ската организација односно установа. 

I Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 1.1.1962 
година. 

Бр. 09-662/1 
23 април 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

54. 
На основа точка 1 став 2 и 3 од Одлуката за 

распределба на општите стопи на придонесот за 
социјално осигурување на стопи за поодделни 
гранки на осигурувањето („'Службен лист нб ФНРЈ" 
бр. 22/59, 24/60 и 10/61), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ОПШТИТЕ СТОПИ НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА СТОПИ ЗА ОДДЕЛНИ ГРАНКИ 
НА ОСИГУРУВАЊЕТО 

1. Општите стопи на придонесот за социјално 
осигурување по одбивање на стопата на придоне-
сот за запослување на работниците утврдена во 
глава ХШ дел I точка 4 од Сојузниот општествен 
план за 1962 година од 0,4% („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 52/61) и стопата на придонесот за по-
требите на Сојузниот завод за социјално осигуру-
вање од 6,02%, се распределуваат: 

Општата стопа 
од 22% од 20% 

а) за здравствено осигурување 9,50 9,50 
б) за долгорочно осигурување 12,08 10,Ов 

2. Од денот на применувањето нѕа оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за распределба на 
општата стопа на придонесот за социјално осигу- I 
рување на стопа за одделни гранки на осигурува-
њето („Службен весник н)а НРМ" бр. 14/61). 

3. Оваа одлука влегува во" сила од денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1962 година. 

Бр. 09-693/1 
23 април 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брановски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

На основа член 6 став 5 од Законот за образу-
вање комисии за спроведување на прописите за 
расподелба на чистиот приход на стопанските ор-
ганизации и установи („^Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 15/62), Извршниот совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ ЗА РАС-
ПОДЕЛБА НА ЧИСТИОТ ПРИХОД НА СТОПАН 

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ 

1. Се образува Републичка комисија за спро-
ведување на прописите за расподелба на чистиот 
приход на стопанските организации и установи во 
состав: 

претседател: 
— АСЕН СИМИТЧИЕВ, член на Извршниот 

; совет; 
членови: 
— ВАСИЛ ГОРГОВ, члеа на, Извршниот совет; 
— БЛАГОЈ СИМЕОНОВ, секретар на Секре-

таријатот за општи1 стопански работи на 
Извршниот совет; 

— ВАНЧО НИКОЛОВСКИ, потпретседател на 
Републичкиот одбор на ССНМ; 

— ЏОЏА НИКОЛОВСКИ, претседател на Ре-
публичката индустриска комора; 

— МИТО ДИМИТРИЕВСКИ, претседател на 
Земјоделско-шумарската комора на НРМ; 

— ДИМЕ БОЈАНОВСКИ, претседател на Тр-
говската комора на НРМ; 

— АСПАРУХ КАНЕВЧЕ, претседател на Уго-
стителската комора на НРМ; и 

— ПЕРО МЕНКОВ, претседател на Занаетчи-
ската комора на НРМ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09-952/1 
23 април 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

56. 
На основа член 99 од Законот за основното 

училиште („Службен весник на НРМ" бр. 35/59) по 
предлог на .Народниот одбор на Општината Рако-
тинци бр. 2961 од 25. VI. и 5. X. 1961 година, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОСНОВНОТО 

УЧИЛИШТЕ ВО СЕЛО УМОВО 

1. Се укинува Основното училиште во е. Умово. 
2. На учениците од ова училиште надлежниот 

народен одбор ќ е им обезбеди посетување ќа - на-
става во најблиското основно училиште. 
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3. Надлежниот народен одбор ќе одлучи за по-
натамошното управување со општонародниот имот 
со кој управувало укинатото училиште како и на 
кого ќе се предаде неговата архива. 

4. Органот надлежен за назначување на на-
ставниот и другиот персонал на укинатото учили-
ште ќе одлучи за распоредувањето на персоналот 
од ова училиште на нова должност и рокот1 на 
примопредавањето на должноста. 

5. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „'Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Бр. 09-823/1 
23 април 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е, р. Александар Грличков, е. р. 

Ојласен дел 
П О К А Н А 

Управниот одбор на Адвокатската комора на 
НРМ во Скопје врз основа на чл. 18 и 19 од Ста-
тутот на Адвокатската комора свикува XII редов-
но годишно собрание во недела на 17 јуни 1962 го-
дина во 9 саатот. 

Собранието ќе се одржи во Околиското синди-
кално одмаралиште „САРАЈ", село Сарај кра ј 
Скопје со следниот 

ДНЕВЕН РЕД: 
1) Отворање на собранието, избор на работно 

претседателство, записничар и оверачи на запис-
никот. 

2) Извештај за работата на Адвокатската ко-
мора на НРМ од 4 јуни 1961 година до 3 јуни 1962 
година, референт Панта Поленак, претседател на 
Управниот одбор на Комората. 

3) Извештај за материјалното финансиско ра-
ботење на комората и предлог на завршната смет-
ка, со предлогот на претсметката на комората за 
1962 година, референт Антон Поп Тодоров, благај-
ник на комората. 

4) Извештај на комисијата за финансиското 
работење, референт Асен Каваев, адвокат од 
Скопје; 

5) Дискусија по сите извештаи. 
6) Избор на нови членови на органите на ко-

мората на упразнети места. 
7) Разно. 
Се моли членството да присуствува на собра-

нието — задолжително. 
Од Управниот одбор на Адвокатската 

комора на НРМ (607) 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 20-4678 од 17 март 1962 
година, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ име 
на Стојанов Велко, роден на 15 април 1943 година 

во гр. Скопје, од татко Павле и мајка Руса, така 
што во иднина фамилијарната име ќе му гласи 
Несторове™. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (131) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5450/1 од 3 април 1962 
година, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ име 
на Лазарески Славко, роден на 6 март 1938 година 
во село Пештани, Охридска околија, од татко Ла-
зарески Климе и мајка Костадинка, така што во 
иднина фамилијарно^© име ќе му гласи Папазоски. 

Оваа дромена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (132) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-7838 од 12 април 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарно™ име 
на Прдлев ски Јордан, роден на 3 февруари 1939 
година во гр. Берово, Штипска околија, од татко 
Прдловски Ефтим и мајка Зоја, така што во идна-
на фамилијарно^) име ќе му гласи Чакиевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ' :. (133) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 7279 ОД 9 април 1962 го-
дина, ја одобри промената на фамилијарно-™ име 
на Ристев Благоја, роден на ден 27 февруари 1924 
година во гр. Кочани, Штипска околија, од татко 
Горѓи и мајка Васа, така што во иднина фамили-
јарно™ име ќе му гласи Коцевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (134) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
ва НРМ, со решението бр. 20-7652 од 12 април 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Петкановски Божин, роден на 7 септември 1936 
година во село Гари, Охридска околија, од татко 
Пејдановски Иван и мајка Пеј дашевска Ратка, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Боге. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (135) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
нг, НРМ, со решението бр. 20-2112/2 од 14 март 1982 
година, ја одобри промената на роденото име кз 
Беџети Мехмед, роден на 17 ноември 1932 године', 
во село Јажинце, Тетовска околија, од татко Аб-
дулах и мајка Алије, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Муха дин. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (136) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-7651 од 12 април 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Денкова Ефка, родена на ден 20 март1 1945 година 
во гр. Штип, од татко Денков Трајко и мајка Ден-
кова, род. Музелова Слава, така што' во иднина 
роденото име ќе и гласи Евица. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (137; 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8397 од 28 април 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Срѓовски Срѓо, роден на 17 јули 1932 година во е. 
Тресонче, Тетовска околија, од татко Јосиф и 
мајка Цвета, така што во иднина личното име ќ е 
му гласи Сачковски Саржо. у 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (141) 

— ? ' 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

При Околискиот суд во Гостивар е подигната 
оставинска постапка за расправување оставината 
на покојниот Махаџира Белгије од Гостивар, оп-
штина Гостивар, Тетовска околија. 

Согласно со чл. 219 од Законот за наследување, 
се поканува наследникот Ниѓар Осман Руи да се 
јави при овој Околиски суд и да даде наслед-
ничка изјава, лично или преку полномошник, во! 
рок од една година од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ". 

Во колку не се јави, по истекот на рокот, ќе 
му се постави старател и врз основа на неговата 
изјава и расположивите сведени ја, судот ќ е ја 
расправи оставината. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Гостивар, О . бр. 104/68. 
(139) 

ОКОЛИСКИ 'СУД ВО ДЕБАР 
По оставината на пок. Салоски Шефо, бив. од 

е. Моторче, се води оставинска постапка пред Око-
лискиот суд во Дебар и појавениот наследник Са-
лоски Маумед, со непозната адреса вон територи-
јата на ФНРЈ, се повикува во рок од еДОна година, 
по објавувањето н а овој оглас, да се јави лично 
пред судот за да даде наследничка изјава или 
таква испрати! на судов. Во противно оставината 
ќе се реши во негово отсуство. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Дебар, О. бр. 20/61. (138) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Врз основа на решението на Одделението за 

општа управа на НародЈниот одбор на општина! а 
Саат Кула — Скопје бр. 02-2866 од, 2-1У-1962 год. 
е запишан во регистарот на установите со самостој-
но финансирање на страна 25, реден бр. 25, уста-
новата под назив: Училишен центар за стручно 
образование при Рудниците и Железарницата — 
Скопје. Предмет на работењето на установата е: 
стручно образование на работниците што немаат 
потребна спрема за определени работи, преку учи-
лишта, курсеви и семинари, преквалификација на 
работниците, стручно усовршување на работниците 
со цел за зголемување на нивната стручност. 

Установата е основана со одлуката бр. 7612 од 
7-Х1-1960 година на Рудниците и Железарницата 
— Скопје. 

Со установата управува одјбор. 
Орган надлежен за работите и задачите на 

установата е Рудниците и Железарницата — Скопје 
Установата ќе ја застапува и потпишува Петар 

Тодоров, управник на Училишниот центар за 

стручно образование при Рудниците и Железар-
ницата — Скопје. 

Бр. 02-2866/1962 од Народниот одбор на општи-
ната Саат Кула — Скопје. (526) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство и труд! на Народниот одбор на општи-
ната Тетово бр. 04-3614/1 од 27-1У-1962 год. во 
регистарот на установите со самостојно финанси-
рање на страна 28, рег. бр. 28 е запишана следната 
измена: Досегашниот назив на Интернатот при 
Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ — Тетово се ме-
нува така што во иднина има да гласи: Ученички 
дом — Тетово. 

Бр. 04-3614/62 од Народниот одбор на општина-
та Тетово. I (596) 

'Со решението бр. 7468 од 9-У-1962 година е из-
вршена промена во регистарот на установите со 
самостојно' финансирање на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје и на страна 50 е 
внесено следното: 

1. Досегашниот назив на Заводот за заштита 
на народното здравје на Скопска околија се ме-
нува и гласи: Завод за здравствена заштита на 
Скопска околија — Скопје. 

2. Заводот е основан со решението бр. 1235Л 
од 18-ГУ-1957 год. на Народниот одбор на Скопска 
околија. 

3. Орган надлежен за работата и задачите на 
установата е Советот за народно здравје на Народ-
ниот одбор на Скопска околија. I 

4. Заводот врши превентивна здравствена за-
штита и здравствено просветување на населението 
од Скопска околија и надвор од истата. 

5. Со Заводот управува: совет, управен одбор 
и директор, како и ицдивидуалеи орган. 

6. Вредноста на средствата на денот на него-
вото формирање изнесуваат 19,438.000 динари. 

7. Овластени лица за Застапување и потпишу-
вање на Заводот се: Д-р Јанева Десанка, Колев 
Панче и Арсовски Асен, службеници на Заводот. 

Бр. 7468/62 од Народниот одбор на општината 
Идадија — Скопје. ( (608) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство и труд на Народниот одбор на општи-
ната Тетово бр. 04-12503/1 од 25-1Х-1961 година во 
регистарот на установите со самостојно финанси-
рање на страна 14, рег. бр. 14, свеска I, ред. бр. 8 
е запишана следната измена: Досегашниот управ-
ник и потписник на Управата за паркови и зеле-
нило — Тетово Исмет Мусли е разрешен од дол-
жност. В. д. управител на установата е Симоски 
Коце, назначен со решението на Народниот одбор 
на општината Тетово бр. 01-2588 од 21-УП-1961 год. 

Бр. 04-12503/1-61 од Одделението за стопанство 
и труд) на НО на општината Тетово. (1315) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината ИдадЈија — Скопје бр. 02-21591 од 
16-1-1962 година е запишана во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање на стр. 86, рег. 
бр. 86, установата под назив: Биро за организација 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 25 мај 1962 Стр. 204 — Бр. 15 

и економика во земјоделството и шумарството на 
НРМ — Скопје. Предмет на работењето на уста-
новата е: решавање на организационите и економ-
ските проблеми во земјоделските и шумарските 
стопански организации (подетално содржани во 
Правилата). Својата дејност ќе ја врши на тери-
торијата на ФНРЈ, а првенствено во НРМ. 

Установата е основана од Земјоделско-шумар-
ската комора на НРМ — Скопје, со одлуката бр. 
01-1541 од 17-Х-1961 година. 

Со установата управува колективен управен 
орган со старешина на установата инж. Илија Ми-
хајлов, кој заедно со ккиговодителот Илија Буба-
левски е овластен да ја потпишува. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Земјоделско-шу морската комора на 
НРМ. 

Бр. 02-21591/62 од Народниот одбор на општи-
ната Идадија — Скопје. (67) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Дихово, Битолска околија, бр. 01-
291/1 од 28-11-1962 година е запишана во региста-
рот на установите со самостојно финансирање на 
страна 4, рег. бр. 5, установата под назив: Здрав-
ствена станица, со седиште во е. Дихово. Предмет 
на работењето на установата е: укажување на пре-
вентивна и куративна заштита на населението од 
подрачјето на општината Дихово. 

Установата е основана од Народниот одбор на 
општината Дихово, со решението бр. 01-291/1 од 
15-Н-1962 година. ; 

Со установата управува колективен управен 
орган е!Д 5 члена и управителот Д-р Бошев Ќирил, 
кој е овластен да ја потпишува. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Народниот одбор на општината Ди-
хово — Реферат по народно здравје и социјална 
заштита. • 

Бр. 01-291/1-62 од Народниот одбор на општи-
ната Дихово, Битолска околија. (318) 

Врз основа на решението на НО на општината 
Охрид бр. 3402/1 од 5-IV-1962 год. е запишана во 
регистарот на општината Охрвд на страна 104—105, 
ред. бр. 1, установата под, назив: Техничка секција 
за патишта, со седишта во Охрид. Предмет на ра-
ботењето на установата е: 

— одржување на јавните патишта од трет ред 
и нивните објекти (мостови, пропусти, потпорни 
ѕидови и др.) на територијата на Охридска околија; 

— гради и се грижи за изградба, реконструк-
ција и проектирање на јавните патишта од трет 
ред и објектите што се сврзани со употреба на тие 
патишта на територијата на Охридска околија; 

— врши услуги по пат на договор на трети 
лица, НО на општини и стопански организации во 
работите од основната дејност како што се: одр-
жување, проектирање, реконструкција, изградба на 
јавни патишта од IV реш|, мостови и пропусти, при-
стапни патишта и улици; 

— обавува други работи што се во врска со 
нејзината основна дејност како што се: експлоата-

ција на камен, чакал и песок, нивната понатамош-
на изработка и пласман со дотур; 

— изготвува годишни пресметки, инвестициони 
програми и друга техничка документација на јав-
ните патишта од III ред; 

— води катастар — евиденција за техничките 
елементи од јавните патишта од III ред за Охрид-
ска околија; 

— прибира и средува податоци за оптовару-
вањето и носивоста на јавните патишта од трет 
ред и објектите што« се наоѓаат на нив; 

— учествува во комисии за технички прием и 
колаудации на јавните патишта од III ред и нив-
ните објекти. I 

Установата е основана со решението на НО на 
Охридска околија бр. 01-1545/1 од 2-Ш-1962 год. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е ЦО на Охридска околија. 

Установата ќе ја застапува и потпишува ди-
ректорот Димче Сурловски. 

Бр. 3402/1-62 од Народниот одбор на општи-
ната — Охрид. (330) 

Врз основа на решението на Одделението за 
општа управа на Народниот одбор на општината 
Идадија — Скопје под бр. 5818 од 20-1У-1961 год, 
е запишан во регистарот на установите со само-
стојно финансирање Сервисот за станбена изград-
ба — Скопје, 

Со решението бр. 02-4739/1 од 5-1У-1962 год. е 
извршена промена во регистарот на установите со 
самостојно финансирање, така што точката 5 под 
а), б) и в), за делокругот и задачите на установата, 
се менува и во иднина ќе гласи: 

„— Да врши услуги на општинските фондови 
за станбена изградба во Скопје, кои услуги ќе би-
дат со посебен договор регулисани и плаќање на 
сервисот; 

— Да врши по спогодба и наплата на градба, 
расчистување на терени — градежни изградени 
земјишта и да може како инвеститор да гради, ку-
пува и продава станови; 

— Да врши по спогодба и наплата, припреми 
на документација за градба и стручен надзор над 
изведба па градбата и други видови објекти, за 
сметка на инвеститорите што градат". 

Останатиот дел од споменатото решение, со ког 
е извршена регистрацијата на установата, останува 
во сила. 

Од Одделението за општа управа на НО на 
општината Идадија — Скопје. (351) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство и труд на Народниот одбор на општи-
ната Тетово бр. 04-6623/1 од 20-У-1СЅ1 год, во ре-
гистарот на установите со самостојно финансира-
ње под ред. бр. 9, свеска I, страна 17 е запишано 
следното: Место! Круме Мано ј лески, досегашен 
втор потписник на Окслиската болница во Тетово, 
односно заменик на управникот, ќе биде Др. Ангел 
Генадиев, назначен со решението на установата 
бр. 01-584/2 од 18-У-1961 година. 

Бр. 04-6623/1-61 од Народниот одбор на општи-
ната Тетово. (1313) 
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Со решението бр. 02-5112 од 13-1У-1962 год, е 
извршена пререгистрација односно промена во ре-
гистарот на установите со самостојно финансирање 
на Народниот1 одбор на општината Идадија — 
Скопје и на страна 79, рег. бр. 79 е запишано след-
ното: Со решението на Управниот одбор на За-
наетчиско-комуналната комора на НРМ — Скопје 
изменет е називот на Бирото за унапредување на 
занаетчиството на НРМ — Скопје и ќе гласи: За -
вод за унапредување на занаетчиството, комунал-
ните и други дејности на НРМ — Скопје. 

Со решението бр. 04-1335/1 од ЗО-ХН-1961 год. 
му престанува службата на досегашниот управник 
на Бирото Генчо Чудуловски, а на негово место 
како директор на установата е назначен Доксим 
Тортевски, со решението бр. 05-297/1 од 22-111-1962 
година. 

Овластени лица за застапување и потпишува-
ње на установата се Доксим Тортевски, како ди-
ректор на установата, Благоја Андреевски и Љ у -
бица Бацановиќ. 

Бр. 02-5112/62 од Народниот одбор на општи-
ната Идадија — ^Скопје, (407) 

Во регистарот на установите со самостојно фи-
нансирање на 16-IV-1962 год. под рег. бр. 1, страна 
3 е запишана установата под назив: Здравствена 
станица во село Кукуречани, Битолска околија. 
Предмет на работењето на установата е: да ги пре-
зема сите здравствени мерки на подрачјето на На-
родниот одбор на општината Кукуречани, да врши 
прегледи и укажува здравствена помош, на насе-
лението, да води борба за сузбивање и: отклонува-
ње на заразните болести, со вакцинација на насе-
лението и др., да се грижи за хигиената на јав-
ните места (простории), да укажува здравствена 
помош преку ссветувалишта за трудници и да 
врши патронажна служба по теренот, да лекува 
болни по своите медицински единици и во станот 
на болниот. 

Станицата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Кукуречани бр. 06-854/1 
од 13-1У-1962 година. 

Овластено1 лице за потпишување и застапу-
вање на установата е Аврамовски Петров Јован, 
управник на здравствената станица. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
станицата е Народниот одбор на општината Куку-
речани. 

Од Народниот одбор на општината Кукуре-
чани. (411) 

Врз основа на решението па Народниот одбор 
на општината Дихово, Битолска околија, бр. 04-
784/1 од 25-1У-1962 год. во регистарот на устано-
вите со самостојно финансирање е запишано след-
ното: Се одобрува промената во решението бр. 
02-1829/1 од 10-УШ-1959 год., така што пречисте-
ниот текст на истото гласи: 

„1. Се извршува регистрација на установата 
со самостојно финансирање под назив: Центар за 
мелиорации на деградирани шуми, со седиште во 
е. Кажани, и се упишува во регистарот на уста-
новите - со самостојно финансирање на стр. 4, 
ред. бр. 6. 
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2. Установата е основана од Народниот одбор 
на Битолска околија, со решението бр. 04-8932/1-61 
од 9-1У-1962 година. 

3. Орган надлежен за работите и задачите на 
центарот е Советот за земјоделие и шумарство на 
Народниот одбор на Битолска околија. 

4. Името на старешината на установата е инж. 
Александар Поповски. 

5. Делокруг и задачите на установата се: да 
служи како центар за примена на најновите со-
времени методи за реконструкција на деградирани 
шуми; да служи како демонстративен центар за 
реконструираните деградирани шуми; да служи 
како центар за обучување на кадри со проблема-
тика за реконструкција на деградирани шуми. 

6. Вредноста на основните средства изнесува 
44,580.000 дин. 

7. Установата има колективен орган на упра-
вување од 9 члена. 

8. Лица овластени да ја застапуваат устано-
вата се: инж. Александар Поповски во звањето 
референт I врста". 

Бр, 04-784/1-62 од Народниот одбор на општи-
ната Дихово. (525) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-УШ-1960 година под ред. бр. 1, страна 281 е запи-
шано одвој увањето на стопанската организација 
Оранжерија за ран зеленчук „Банско" од е. Банско, 
Штипско, која е заведена во регистарот како само-
стојна стопанска организација. 

Оранжеријата ќе ги обавува следните дејности': 
производство на расад од сите видови градинарски 
култури, како и производство на сите видови гра-
динарски производи. 

Директор на оранжеријата е Михајлов Коста, 
кој е овластен да ја потпишува. 

Оранжеријата е запишана во регистарот врз 
основа на решението на Народниот одбор на општи-
ната Босилово бр. 05-3019 од 25-УИ-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 108/60. (217) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-1Х-1960 год. под ред. бр. 7, страна 282 е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Прехранбе-
ниот комбинат „Моша Пијаде" од Струмица, која 
во иднина ќе гласи: Земјоделски преработувачки 
комбинат „Моша Пијаде" — 'Струмица. 

Промената на фирмата е запишана во региста-
рот врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Струмица бр. 03-4711/1 од 20-VII-
1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 103/60. (218) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-X-1960 година под ред. бр. 8, страна 282 е запи-
т а н о следното: Ричлиев Ристов Томо, комерцијален 
директор на Земјоделскиот преработувачки комби-
нат „Моша Пијаде" од Струмица, е овластен во 
отсуство на директорот на комбинатот Нанов Ристо 
да го потпишува истиот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 152/60. . (219) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-ХИ-1960 година под ред. бр. 2, страна 245 е за-
пишано следното: Врз основа на решението на На-
родниот одбор-на општината Струмица бр. 01-7649/1 
од 23-Х1-1960 год. се проширува предметот на ра-
ботењето на Трговското претпријатие на големо* за 
промет со лековити растенија „Медика" од Стру-
мица и тоа со: вештачки ѓубриња и средства за 
заштита на растенијата, семенска стока, мас л одај ни 
семиња, сточна храна, лековити растенија и опрема 
за лозарство и овоштарство. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Струмица бр. 01-5781/1 од 25-Х1-1960 год. до-
сегашниот директор на претпријатието Матков Ри-
сто е разрешен од должност. На негово место за 
директор е назначен Гудев Миланов Борис, кој е 
овластен да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 178/60. (221) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-УИ-1960 година под ред. бр. 2, страна 267 е за-
пишано следното: Цветковиќ Благој, досегашен ди-
ректор на Производителното лозаро-овоштарско 
стопанство „Слобода" од е. Васил ево, Штипско, е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. На негово место за директор е на-
значен Андонов Никола, кој е овластен да го пот-
пишува стопанството. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 109/60. (223) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-УШ-1960 година под ред. бр. 8, страна 262 е запи-
шано следното: Никовски Панче, досегашен дирек-
тор на Земјоделското претпријатие „Хамзали" од е. 
Хамзали, Штипско, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. На негова ме-
сто за директор е назначен Илковски Илиев Ристо, 
кој е овластен да го потпишува претпријатието. 

Истовремено се менува и досегашниот книго-
водител Коста Јанковски, а на негово место за ш е ф 
на сметководството е назначен Стојановски Ата-
нас, кој како и директорот е овластен да го потпи-
шува претпријатието. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа на решението на Народниот од-
бор на општината Босилово бр. 01-2979 од 19-VII-
1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 105/60. (226) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-Х1-1960 година под ред. бр. 4, страна 26 е запи-
шано следното: Алија Беговски, досегашен дирек-
тор на Лозаро-винарското претпријатие „Грозд" — 
Штип, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. На негово место за ди-
ректор е назначен Тодор Николов Судиклиски, кој 
е овластен да го потпишува претпријатието. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа на решението на Народниот од-
бор на општината Штип бр. 01-10719/1-60. 

Истовремено за овластен потписник на претпри-
јатието е запишан Љупчо Методиев Лазаров, ш е ф 
на сметководството, наместо досегашниот потпис-
ник Димитар Бурутчиски, назначен со одлуката на 
Работничкиот совет бр. 9 од 17-Х1-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 174/60. , (231) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-Х-1960 год. под ред. бр. 2, страна 176 е запишано 
следното: Врз основа на решението1 на Народниот 
одбор на општината Џумајлија бр. 01-2038/1 од 8-
У1П-1960 год. Земјоделската задруга „Борис Кид-
рич" од е. Црнилиште, Штипско, е припоена кон 
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Овче Поле" 
од Св. Николе. / 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 144/60. (232) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-УШ-1960 год, под ред. бр. 3, страна 169 е запи-
шано проширувањето на дејноста на Претприја-
тието „Партизанка" од Штип.. 

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: 
индустриски стоки, музички инструменти, радио-
апарати и прибор (само радиоапарати) и машини 
за шиење. / 

Проширувањето на дејноста е одобрено со ре-
шението на Отсекот за стопанство на Народниот 
одбор на општината Штип бр. 05-5853 од 24-УЕ-1960 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 94/60. (233) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-У1-1960 година под ред, бр. 1, страна 177 е запи-
шано следното: Угостителското претпријатие „Нов 
Белград", Угостителското претпријатие „Македони-
ја" и Угостителскиот дуќан „Турист", сите од Штип 
се спојуваат во едно ново претпријатие под назив: 
Угостителско претпријатие „Македонија", со седи-
ште во Штип. • 

Претпријатието ќе врши хотелско-ресторанска 
дејност и тоа: укажување услуги со сместување на 
патници, услуги со топли и ладни јадења и точење 
на сите врсти безалкохолни и алкохолни пијалоци. 

Спојувањето на претпријатијата во едно ново 
претпријатие т. е. новото претпријатие е запишано 
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во регистарот врз основа на решението на Народ-
ниот одбор на општината Штип бр. 01-12480/1 од 
28-ХИ-1959 година. . 

В. д. директор на претпријатието е Арсов Ри-
сто, кој е овластен да го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 82/60. 1 (234) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 393, страна 225, свеска II е запишано 
следното: Досегашниот Угостителски погон „Сло-
бода" на Мешовитото задружно трговско претпри-
јатие „6 ноември", е. Богданци, согласно со одлу-
ката бр. 17 од 12-1-1961 год. на Работничкиот совет 
на Мешовитото задружно трговско претпријатие 
„6 ноември" од е. Богданци и одобрението на На-
родниот одбор на општината Богданци бр. 147/2 од 
17-1-1961 год. прерасна во претпријатие под фирма: 
Угостителско претпријатие „Слобода" во село Бог-
данци. I 

Претпријатието врши угостителски, слаткарски 
услуги преку своите локали, исто така произведува 
мраз, оранжада, храна и слатки, набавува с т а на 
големо потребна за, угостителско-слаткарските 
услуги, врши продажба на мало преку своите ло-
кали, како и продажба на безалкохолни пијалоци 
од своите производни гранки. 

Претпријатието е основано со решението на На-
родниот одбор на општината Богданци бр. 147/2 од 
17-1-1961 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Србов 
Коста, директор. 

Претпријатието е конституисано согласно со 
одобрението на Народниот одбор на општината Бог-
данци бр. 17 од 12-1-1961 година. 

Угостителскиот погон „Слобода" од село Бог-
данци на Мешовитото задружно трговско претпри-
јатие „6 ноември", е. Богданци се брише од реги-
старот на претприј ати јата и дуќаните од рег. бр. 
350, страна 1137. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 104/61. (277) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 392> страна 219, свеска II е запишано 
следното: Досегашниот Погон кино „Просвета" во 
село Богданци, на Мешовито™ задружно трговско 
претпријатие „6 ноември" од село Богданци, соглас-
но со одлуката бр. 17 од 12-1-1961 година на Работ-
ничкиот совет на Мешовитото задружно трговско 
претпријатие „6 ноември" — е. Богданци и одо-
брението бр. 147/2 од 17-1-1961 година на Народ-
ниот одбор на општината Богданци прерасна во 
претпријатие под фирма: Претпријатие за прика-
жување на филмови „Просвета" во село Богданци. 
Предмет на работењето на. претпријатието е: врши 
прикажување на кусо и долгсметражни филмови, 
журнали на екраните од филмови со ширина од 
35 и 16 мм. / 

Бр. 15 — 'Стр. 207 

Претпријатието е основано со решението на 
Народниот одбор на општината Богданци бр. 147/2 
од 17-1-1961 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Ма-
нолев Горѓи, директор. 

Претпријатието е конституисано согласно со 
одобрението на Народниот одбор на општината 
Богданци бр. 147/2 од 17-1-1961 година. 

Погонот кино „Просвета" во село Богданци на 
Мешовитата задружно трговско претпријатие ,„6 
ноември" од е. Богданци се брише од регистарот 
на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 350, 
страна 1137. ^ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 103/61. (278) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 182, страна 521 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Шумското индустриско претпријатие „Осо-
гово" во "Крива Паланка, бидејќи со решението на 
Народниот одбор на општината Крива Паланка бр. 
02-7894/1 од 25-Х1-1960 година е припоено кон но-
воформираниот Шумско-индустриски комбинат „Осо 
гово" во Крива Паланка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 76/61. (279) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 330, страна 1019 е запишано следното: 
Јован Каранфилов, досегашен потписник на, Тргов-
ското претпријатие на мало со мешовити колони-
јални и индустриски стоки „Бошава" — Демир Ка-
пија, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За нови потписници на претпријатието се на-
значени следните лица: Димитар Петров, комерци-
јалне^ и Блажо Ефтимов, раководител на продав-
ница. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето со стариот регистриран потписник Панче 
Борисов Гуцов, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 74/61/ (280) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 673, страна 967, свеска II е запишано 
следното: Досегашниот Задружен деловен сојуз за 
домашни ракотвсрби „Кооператива" увоз-извоз од 
Скопје, согласно со Одлуката на основачкото со-
брание за формирање на деловно здружение, одр-
жано на ден 16-ХИ-1960 година, и решението на 
Општината „Идадија" — Скопје бр. 04-482/1 од 
20-1-1961 година прерасна во деловно здружение 
под назив: Деловно здружение „Македонски рако-
т в о р б а во Скопје. Предмет на работењето на здру-
жението е: 

1. ги усогласува производните планови на 
членките по однос на асортиманот и квалитетот на 
производите на домашни ракотворби и во таа сми-
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сла настојува да се усвојуваат и применуваат со-
времени технички процеси и организација на ра-
ботата; 

2. организира преработување и доработување 
на домашни ракотворби што ги произведуваат или 
откупуваат членките на здружението; 

3. укажува на постојните можности за проши-
рување на производните капацитети и порационал-
но користење на постојните производни средства, 
дава помош на членките за усвојување на нови 
производи, организира сервисирање една членка 
на друга или од други претпријатија; 

4. ја организира и развива меѓусебната сора-
ботка и ги пренесува искуствата од одделни членки 
и други претпријатија на останатите членки; 

5. организира пласман на произведените или 
откупените домашни ракотворби од страна на член-
ките на здружението; 

6. се грижи за снабдување на членките со ре-
продукциони материјали и инвестициона опрема 
потребна за производството на домашни рако-
творба, I 

7. организира извоз на домашни ракотворба 
произведени или откупени од членките на здру-
жението, како и увоз на репродукциони матери-
јали потребни за унапредување на производството 
на домашни ракотворби и за сметка на своите чле-
нови; I 

8. за сметка и потреба на своите членови ор-
ганизира и изложби (саеми) на домашни ракотвор-
би и учествува на домашни и странски изложби и 
саеми со домашни ракотворба 

9. организира пропаганда за унапредување 
производството и пласманот на домашни рако-
творба 

10. проучува и на соодветен начин ги запознава 
членките со современите и техничките постигну-
вања во производството на домашни ракотворби во 
земјата и странство; 

11. врши и други услуги за сметка на членките, 
како допремување, отпремување, транспортување и 
друго на производите на домашни ракотворби за 
која цел може да основа и организира разни по-
мошни постројки и организации: сервиси, склади-
шта и ел. или претпријатија, а може за сметка на 
своите членови да склучува и договори во оваа 
смисла и со веќе постојните претпријатија; 

12. го следи и проучува движењето на цените 
на домашните и странските разари на производите 
од домашни ракотворби и на материјалите по-
требни за производство на домашни ракотворба 
за поважните артикли и настани во оваа смисла и 
на соодветен начин ги запознава членките на здру-
жението; 

13. врши и останати услуги за потребите на 
своите членки. > 

Здружението ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат во границите на овластувањето 
Ташко Труј овски, директор', Проке Кузмановски, 
шеф на бирото за унапредување, и Нико Филипов-
ски, инструктор. 

Во регистарот на задругите од рег. бр. 60, стра-
на 259, свеска I се брише Задружниот деловен со-

јуз за домашни ракотворби „Кооператива" увоз-
извоз, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 91/61. (283) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 672, страна 961, свеска II е запишано 
следното: Досегашниот Комерцијален погон на За-
дружниот деловен сојуз за домашни ракотворби 
„Кооператива" увоз-извоз од Скопје, согласно со 
одлуката од 5-ХИ-1960 година на Управниот одбор 
на Сојузот и одлуката од 10-Х1-1960 година на Ра-
ботничкиот совет на Сојузот, како и решението на 
Народниот одбор на општината Ида ди ја — Скопје 
бр. 04-17234 од 17-ХП-1960 година, прераснува во 
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие н& 
големо и мало „Кооператива" — Скопје. Предмет 
на работењето на претпријатието е: трговија на 
големо со кожи, волна, текстил, текстилни суро-
вини, ќилими, рачни работи« и машински, домашни 
ракотворба трска, слама и уметнички занаети, 
дрвена резбарија, пластична галантерија и поза-
мантерија. 

Претпријатието ќ е го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Мар-
ковски Нестор Иван, директор. 

Во регистарот на задругите од рег. бр. 60, стра-
на 259, свеска I се брише Комерцијалниот погон на 
Задружниот деловен сојуз за домашни ракотворби 
„Кооператива" увоз-извоз, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 95/61. 1 (284) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 305, страна 907 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Работилницата за 
електроинсталатерски услуги „Искра" во Валандово 
Нико Басмаџиев, со решението на Народниот од-
бор на општината Валандово бр. 4036/1 од 8-ХН-
1960 година, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За в. д. директор на работилницата, со реше-
нието на Народниот одбор на општината Валандово 
бр. 4036/2 од 8-ХИ-1960 година, е назначен Коста-
динов Е. Никола. Тој работилницата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, сметано од 17-11-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 142/60. < (294) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 160, страна 417 е запишано следното: 
Согласно со решението на овој суд Фи бр. 547/60 
година од 16-УШ-1960 год. со кое фирмата на Фа-
бриката за масло „Велес" — Титов Велес е сменета 
на Фабрика за масло „Благој Горев" — Титов Ве-
лес и фирмата на Претставништвото во Валандово 
се менува и во иднина е: Фабрика за масло „Благој 
Горев" од Титов Велес — Претставништво во Ва-
ландово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 121/61. (295) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 161, страна 423 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Индустриското прст 
пријатне за градежни материјали „Вардар" од Го-
стивар и тоа: Благоја Даниловски, директор, и Аб-
дулфет Хоџа, книговодител, им престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи се разрешени од 
должност. 

За директор на претпријатието со решението 
на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 
01-796 од 30-1-1961 година, е назначен Јаковлевски 
Јаков и за ш е ф на сметководството Димовски Ра-
де. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат во границите на овласту-
вањето со стариот регистриран потписник Киро 
Крцкоски, ш е ф на комерцијалното одделение, сме-
тано од 13-11-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 124/60. (299) 

Окружниот стопански суд) во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 286, страна 1109, свеска I е запишано 
следното: Досегашниот Општ задружен деловен со-
јуз во Гостивар, согласно со одлуката на 'Собра-
нието од 23-1-1961 година, прераснува во претпри-
јатие под фирма: Претпријатие за промет и снаб-
дување со селскостопански производи на големо и 
мало и индустриска кланица „Горни Подлог" во 
Гостивар. Предмет на работењето на претприја-
тието е: 1 

1. организира во сопствена режија или преку 
земјоделските задруги земјоделско производство; 

2. врши промет и преработка со селскостопан-
ски производи што ги произведува и ги откупува 
и што ги произведуваат земјоделските задруги; 

3. ги снабдува земјоделските задруги со разни 
репродукциони материјали како што се: вештачки 
ѓубриња, сортни семиња, посадочни материјали, 
средства за заштита на растенијата и ел.; исто така 
ги снабдува и со механизирани средства за обра-
ботка на земјата, земјоделски машини, земјоделски 
алати, други орудија и воопшто за потребите на 
земјоделското производство. 

На задругите и земјоделците им укажува ус-
луги со свои земјоделски машини; 

4. врши промет и преработка на сточни произ-
води што ги производи и кои ги откупуваат или 
произведуваат земјоделските задруги како: сирење, 
кашкавал, волна, кожи и сите други сточни про-
изводи, ги снабдува земјоделските задруги и дру-
гите земјоделски организации и земјоделците со 
сточна храна, расен и приплоден добиток, врши и 
им помага на задругите во спроведување на мери-
низацијата и вештачкото осеменување и презема 
разни мерки во врска со организирање и унапре-
дување на сточарството; 

5. врши разни услуги, на земјоделските задруги 
во селскостопанската им активност како што се: 
составување на инвестициони програми, подигање 
на овоштарници и лозја, орање и риголовање на 
земјишни површини; и др.; / 

Бр. 15 — Стр. 200 

6. врши и други дејности на кои спрема пози-
тивните прописи има или ќ е има право да ги оба-
вува. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето Диме Трпевски, директор, Лонте Сарандевски, 
директор на стопанско-сметководниот сектор, Пав-
ле Аврамовска ш е ф на сектор, и Ремзи Селмани, 
шеф на сектор. 

Во регистарот на задругите од рег. бр. 90, стра-
на 361, свеска I се брише Општиот задружен дело-
вен сојуз — Гостивар. 

Од Окружниот стопански суд во 'Скопје, Фи 
бр. 105/61. (ЗОО) 

Окружниот стопански суд) во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 160, страна 417 е запишано следното: 
Согласно со решението на овој суд Фи бр. 547/60 
година од 15-УШ-1960 година со кое фирмата на 
Фабриката за масло „Велес" — Титов Велес е сме-
нета на Фабрика за масло „Благој Ѓорев" — Титов 
Велес и фирмата на Претставништвото во Кума-
ново во иднина се менува и е: Фабрика за масло 
„Благој Ѓорев" — Титов Велес — Претставништво 
во Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 119/61. (зо!) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 212, страна 661, е запишано следното: 
Досегашниот директор на Претпријатието во из-
градба за производство на уметни брусеви и абра-
зивни материјали „Иднина" во Кратово инж. Дра-
гољуб Ѓокиќ, со решението на Народниот одбор на 
општината Кратово под бр. 1215/1 од 30-1У-1960 го-
дина, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен, со 
решението на Народниот одбор на општината Кра-
тово бр. 4306/1 од 17-Х1-1960 година, Раде Атанасов 
Граматиков. Тој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овла-
стувањето со стариот потписник Јаше Мишев Ан-
дев, сметано од 16-11-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 135/61. (302) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 160, страна 417 е запишано следното: 
Согласно со решението на овој суд Фи бр. 547/1960 
година од 16-УШ-1960 год. со кое фирмата на Фа-
бриката за масло „Велес" — Титов Велес е сменета 
на Фабрика за масло „Благој Ѓорев" Титов Велес 
и фирмата на Откупната станица во Кавадарци се 
менува и во иднина е: Фабрика за масло „Благој 
Ѓорев" — Титов Велес — Откупеа станица во Ка -
вадарци, сметано од 10-П-1961 година. I 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 116/61. (304) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 160, страна 41 е запишано следното: 
Согласно со решението на овој суд Фи бр. 547/60 
год. од 16-УШ-1960 година со кое фирмата на Фа-
бриката за масло „Велес" — Титов Велес е сме-
нета во Фабрика за масло „Благој Ѓорев" — Титов 
Велес и фирмата на Претставништвото во Него-
тино се менува и во иднина е: Фабрика за масло 
„Благој Ѓорев" — Титов Велес — Претставништво 
во град Неготино, сметано од 10-11-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 120/61.| (305) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 51, страна 147 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Графичкиот завод „Гоце 
Делчев" — Скопје Трајко Т. В е л и ч е в с к и е разре-
шен од должност, со решението на Народниот од-
бор на општината Идадија — Скопје бр. 17937/1 од 
21-Х1-1959 година, и му престанува правото за пот-
пишување како директор. 

Исто така му престанува правото за потпишу-
вање како ш е ф на комерцијално!1© одделение за 
набавка на материјали на Стефановски Борис, би-
дејќи е разрешен од таа должност. 

За директор на Графичкиот завод „Гоце Дел-
чев" — Скопје е назначен, со решението на Народ-
ниот одбор на општината Ида ди ја — Скопје бр. 
6825 од 25-1У-1960 година, Борис Стефановски. Тој 
заводот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
во 1раниците на овластувањето со новоназначениот 
помошник директор В е л и ч е в с к и Т. Трајко и ста-
рите регистрирани потписници Велиовски Мето-
дија и Орцев Славчо, сметано од 14-11-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 130/61. (309) 

Окружниот стопански суд во СкЗопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 243, страна 641 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кале — Скопје бр. 549 од 28-1-1961 го-
дина фирмата на Мешовитото трговско претприја-
тие на големо „Задругар" — 'Скопје во иднина се 
менува и е: Трговско мешовито претпријатие за 
промет со индустриски стоки на големо „Југоуни-
верзал" —| Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 133/61. (311) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 467, страна 1300 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Продавницата бр. 21 на Претпријатието „Ла-
дилник" — Скопје, а согласно со одлуката на прет-
пријатието од 12-ХП-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 100/61. (313) 
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КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ ОД-

БОР НА ОПШТИНАТА КАЛЕ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

РЕДОВЕН КОНКУРС 
за пополнување на упразнетите места во учи-

лиштата и другите воспитни установи на подрач-
јето на Општината Кале за учебната 1962/63 год. 

ГИМНАЗИЈА „ОРЦЕ НИКОЛОВ" — СКОПЈЕ 
(со македонски јазик и српски наставен јазик): 

Професор за: 
— географија 1 
— филозофија 2 
— француски јазик 1 
— математика со нацртна геометрија 1 

Наставник за: 
— физичко воспитување 1 
— лолите хинка 1 

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЈАНЕ САНДАНСКИ" 
— СКОПЈЕ: 

Наставник за: 
— математика 2 
— физика 1 

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВАСИЛ ГЛАВИНОВ'1 

— СКОПЈЕ: 

— пом. управител 1 
Наставник за: 

— македонски јазик 1 
— српски јазик 1 
— математика 2 
— физика 1 
— биологија 1 

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ДАМЕ ГРУЕВ" СКОПЈЕ: 

Наставник за: 
— француски јазик 1 
— физика 1 
— математика 2 

Стручен учител за: 
— музичко воспитување 1 
— физичко воспитуваше 1 
— општо-техничко образование 1 

Учител за: 
— настава на македонски јазик 1 

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВУК КАРАЏИН" 
— СКОПЈЕ: 

Учител за: 
— настава на турски јазик 7 
— настава на македонски јазик 1 

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИ" 
— е . КУЧЕВИШТЕ: 

Наставник за: 
— македонски јазик 1 
— француски јазик < 1 
— математика 1 
— историја и географија 1 

Учители за: 
— настава на македонски јазик ; 4 
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ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 
— СЕЛО ЉУБАНЦИ: 

Наставник за: 
— биологија 1 
— македонски јазик 1 
— француски јазик 1 

Учители за: 
— настава на шиптарски јазик 3 
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 

— СЕЛО МИРКОВЦИ: 
Учители за: 

— настава на македонски јазик 2 
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ИСМАИЛ НЕМАЛИ" 

— СЕЛО БЛАЦЕ: 
Учители за: 

— настава на шиптарски јазик 3 
ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЛИРИЈА" — С. БРЕСТ: 
Учители за: 

— настава на шиптарски јазик 3 
У С Л О В И : 

— за пом. управител — да има завршено ФФ, 
8 години служба во струката и положен стручен 
испит; 

— за професор да има завршено Ф Ф соод-
ветна група; 

— за наставник — д|а има завршено ВИШ со-
одветна група; 

— за стручен учител по физичко и музичко 
воспитување — да има завршено соодветна средна 
стручна школа; ( 

—• за наставник по физичко воспитување — 
да има завршено ВШИ соодветна група; 

— за наставник по политехника — да има за-
вршено ВПШ; 

— за стручен учител по општо техничко обра-
зование — да има завршено учителска школа; 

— за учители со наставен македонски јазик 
во градот — да имаат завршено учителска школа 
со 5 години служба во струката и положен стру-
чен испит, а за учителите од селата да имаат за-
вршено учителска школа; 

— за учителите со наставен турски јазик од 
градот и учителите со наставен шиптарски јазик 
од селата — да имаат завршено учителска школа. 

Кандидатите што ќе конкурираат треба да под-
несат молба таксирана со 50 динари до~училиш-
ните одбори на соодветните училишта, со исклу-
чок на молбите за пом. управител кои треба да се 
поднесат до Советот за просвета на НОО Кале — 
Скопје. 

КОН МОЛБАТА ТРЕБА ДА БИДАТ ПРИЛО-
ЖЕНИ: 

а) Кандидатите што се во работен однос: 
— оверен препис од дипломата за образование 

и дипломата за положен стручен испит; 
— последните оценети решенија за основната 

и положајната плата; 
— оверени преписи од оценувачките листови 

за последните 2 години; 
— преглед на прослуженото време (движење 

во службата); 
б) Кандидатите што прв пат стапуваат во 

служба: 
— сите доку мен ги предвидени по член 31 од* 

Законот за јавните службеници. 

Бр. 15 — 'Стр. 211 

Молбите ^комплетирани со Потребните доку-
менти нема да се земаат во постапка. -

Кандидатите можат да конкурираат најмногу 
на 3 места. 

Во молбата кандидатот треба да наведе во кое 
училиште конкурирал, како и во кое училиште 
би сакал најмногу да биде примен. ( 

За Основното училиште „ЛИРИЈА", е. Брест, 
следува посебен додаток од 2.000 до 5.000 динари. 

Во молбите треба да се наведе точната адреса 
каде ќе се наоѓаат кандидатите во времето од 20 
до 30 јуни. 

Конкурсот ќе трае заклучно до 5 јуни 1962 год. 
(626) 

Конкурсната комисија ири Општата болница 
„Д-р Трифун Пановски" — Битола 

распишува 
К О Н К У Р С 

За пополнување иа едно работно место и тоа: 
1. Еден лекар на специјализација по гинеко-

логија и акушерство. 
Услови: Лекар со положен стручен испит и 

три години работен стаж во здравствени установи, 
како и познавање на еден странски јазик. 

Плата спрема Правилникот за распределба на 
личниот доход на Општата болница. 

Настап на работа веднаш. 
Конкурсот трае сб до пополнувањето на работ-

ното место. 

СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА НА 
ОПШТИНАТА ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

распишува 

РЕДОВЕН КОНКУРС 
за пополнување на слободните места на наставниот 
персонал на подрачјето на Општината Горче Петров 

за учебната 1962/63 година 

I. Училишта со македонски наставен Јазик: 
1. Основно училиште „Моша Пијаде" — Г. Петров 

— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по математика • 1 
— наставник по историја 1 

2. Основно училиште — е. Кучково 
— наставник по математика и физика 1 
— наставник по историја и географија 1 

3. Основно училиште — е. Сарај 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по биологија 1 

П. Училишта со шиптарски наставен јазик: 
1, Основно училиште — е. Рашче 

— наставник по1 шиптарски јазик 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по математика и физика 1 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник по биологија и хемија 1 

УСЛОВИ: 
— за работните места под I—1 со завршена 

ВПШ и положен стручен испит, а може и со за-
вршен факултет, доколку нема кандидати со ВПШ; 

— за работните места од I—2 и 3 со заврше-
на ВПИ!, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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— за работните места под II—1 со завршена 
ВПШ, а може и со завршена учителска школа до-
колку не се јават со ВПШ. 

На наставниците на село им е обезбеден бес-
платен-стан и огрев, освен во е. Сарај. 

Потребните документи, комплетирани, треба да 
се достават до училишните одбори на соодветното 
училиште. Молби што не ќе бидат комплетирани 
нема да се земаат во разгледување. (625) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
НА НОО ПЕТРОВЕЦ, СКОПСКА ОКОЛИЈА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за следните работни места: 
1. Шеф на Отсекот за општа управа; 
2. Референт за правна помош и приемна кан-

целарија; 
3. Референт по земјоделие и шумарство; и 
4. Ш е ф на Отсекот за народна одбрана. 

У С Л О В И : 
Под точка 1 — завршена виша управна школа, 

под точка 2 — завршен правен факултет, под точ-
ка 3 — завршен земјоделско-шумарски факултет-
и под точка 4 — завршена виша управна школа 
или средна школа. За работните места под точка 1 
и 4 да има над 5 години служба, а за точките 2 и 
3 над 3 години служба во управата. 

Молбите со куса биографија, како и докумен-
тите по член 31 од ЗЈС да се достават до Комиси-
јата за службенички работи при НОО Петровец. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работните 
места, а има важност од 10-У-1962 година. 

Управниот одбор на Општата болница — Штип 
на предлог на Комисијата за примање и отпушта-
ње на работници го распишува следниот 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетото работно место 

ЛЕКАР НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ОТОРИНО-
ЛАРИНГОЛОГИЈА 

Услови: 1 
1. Кандидатите да ги исполнуваат условите од, 

чл. 31 од Законот за јавните службеници. 
2. Да имаат положено стручен испит и да вла-

деат со еден странски јазик. 
3. Кратка биографија и податоци за досегаш-

ната работа. I 
Наградувањето на примениот лекар ќе се врши 

спрема Правилникот за расподелба на личниот до-
ход на болницата. 

Примениот кандидат ќе стапи на работа по 
писменото обавестување. (642) 

Универзитетскиот совет на Универзитетот 
во Скопје 

р а о п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на управник-лекар на Здравствената 
станица на Универзитетот — Скопје 

Услови: висока стручна спрема. 
Стапување на должност од 1 август 1962 год. 
Пријавите за конкурсот, таксирани со 50 дина-

ри, и документите но чл. 31 од Законот 'за јавните 
службеници, како и документите за работниот 
стаж, се поднесуваат до Ректоратот на Универзи-
тетот во Скопје, во рок од 15 дена од објавува-
њето, односно до пополнувањето на работното 
место. 
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46. Уредба за продолжување со работа на За-
водот за трансфузија за крв на НРМ 
како научна установа — — 

47. Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за основање на Дирекција за из-
градба на делот од автопатот „Братство-
единство" во Народна Република Македо-
нија — — — — — — — 

48. Одлука за условите под кои ќе се даваат 
кредити од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд наменети за земјо-
делството — — — — — — — 

49. Одлука за условите под кои ќе се даваат 
кредити: од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд наменети за шумар-
ството — — — — — — — — 

50. Одлука за условите под кои ќе се даваат 
кредити од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд наменети за трговија, 
угостителство и туризам — —• — — 

51. Одлука за условите под кои ќе се даваат 
кредити од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд наменети за сообраќај 

52. Одлука за условите под кои ќе се даваат 
кредити од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд наменети за занает-
чиството — — — — — — — — — 

53. Одлука за расподелба обемот на. сечата 
на дрвната маса во шумите од општестве-
на сопственост во 1962 година — — — 

54. Одлука за расподелба на општите стопи на 
придонесот за социјално осигурување на 
стопи за одделни гранки на осигурувањето 

55. Решение за образување Републичка коми-
сија за спроведување на прописите за ра-
споделба на чистиот приход на стопан-
ските организации и установи — — — 

56. Решение за укинување на Основното учи-
лиште во село Умово — — — — 
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Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско - издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Понте. фах. 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1—698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (3169) — Скопје. 


