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23. 

На основа член 22 став 3 од Законот за прет-
пријатијата за патишта („Службен лисгг на ФНРЈ*, 
бр. 27/61), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА МЕРИЛАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПРИХО 
ДИТЕ ЗА ПАТИШТА ОД БЕНЗИН И ПЛИНСКО 

МАСЛО 

Член 1 
Приходите остварени од определен износ од 

малопродажната цена за бензин и плинско масло 
се расподелуваат по категории патишта, и тоа: 

1. за патишта од I и II ред — — — 65% 
2. за патишта од III ред — — — 15% и 
3. за патишта сад IV ред — — — 20% 

Член 2 
Претпријатијата што вршат одржување, рекон-

струкција и изградба на патишта од повеќе кате-
гории се должни средствата од претходниот член 
да ги користат првенствено за патиштата од пови-
сок ред според следните мерила: 

1. поголемо сообраќајно оптоварувани; 
2. послаба состојба на патот; 
3. поголемо економско значење на патот; и 
4. зголемена опасност по безбедноста на сообра-

ќајот. 

Член 3 
Поблиски упатства за спроведување на одов 

уредба донесува Секретаријатот за сообраќај на 
Извршниот совет во согласност со Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите на НРМ. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува од 
1.1.1962 година. 

Бр. 09-3949/1 
26 декември 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Потпретседател, 

Филип Бранковски, о, р. Ристо Џунов, е. р. 

24. 

На основа член 12 став 2 од Законот за осно-
вање Стопанска банка на Народна Република Ма-
кедонија, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА СТО^ 
ЛАНСКАТА БАНКА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. За членови на Управниот одбор на Стопан-
ската банка на Народна Република Македонија се 
именуваат: 

а) за претседател МОРИЦ РОМАНО, народен 
пратеник; 

б) за потпретседател СТОЈАН ЌОСЕВ, секре-
тар на Секретаријатот за сообраќај на Извршниот 
совет; 

в) за членови: 
— ДИМЕ БОЈАНОВСКИ, претседател на Тр-

говската комора на НР Македонија; 
— ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВСКИ, пом. секретар на 

Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет; 
— ФИЛИП НИКОЛОВСКИ, пом. секретар на 

Секретаријатот за земјоделство и шумарство на 
Извршниот совет; 

— КОЧО КИТАНОВСКИ, пом. секретар на Се-
кретаријатот з а градежи на Извршниот совет; 

— АСПАРУХ КАНЕВЧЕ, претседател на Уго-
стителската комора на НР Македонија; 

— ЏОЏА НИКОЛОВСКИ, претседател на Ин-
дустриската комора на НР Македонија; 

— ДРАГИ ТРАЈАНОВСКИ, потпретседател на 
Земјоделско-шумарската комора на НР Македо-
нија; 

— БЛАГОЈ СИМЕОНОВ, секретар на Секрета-
ријатот за општи стопански работи на Извршниот 
совет; 

— ДУШАН ШАРОВИЌ, раководител на група 
за инвестиции и градежништво во Заводот за сто-
панско планирање на НР Македонија; 

— КИРО ТОМОВСКИ, потпретседател на Глав-
ниот задружен сојуз на НР Македонија; 

— ПЕРО МЕНКОВ, претседател на Занаетчи-
ската комора на НР Македонија; 

— ЈОВО ИСАЈ ЛОВ СКИ, директор на Рудникот 
за хромни соединувања „Радуша" — Ѓ. Петров; и 

— ВЛАДО СТАМЕНКОВ, директор на Фабри-
ката за стакло — Скопје. 
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Во Управниот одбор влегуваат генералниот ди-
ректор и претседателот на Советот на работниот 
колектив на Банката по своето службено место. 

2. Ова решение влегува во сила со донесува-
њето, а ќе се објави во „'Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-518/2 
27 февруари 1962 година 

'Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

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

25. 

На основа член 5 од Уредбата за основање Ре-
публичка комисија за преглед на филмови (,Служ-
бен весник на НРМ" бр. 25/59 г.), а во врска со 
член 68 став 3 од Основниот закон за филм („Сл. 
лист на ФНРЈ", бр. 17/56 г.), Извршниот совет до-
несува 1 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА 

ЗА ПРЕГЛЕД НА ФИЛМОВИ 

I. Во Републичката комисија за преглед иа 
филмови! се именуваат и тоа: 

1. За претседател: Ацо Шопов, писател. 
За членови: 
2. Ацо Алексиев, филмски критичар 
3. Томе Дракулевски, секретар на Општински-

от комитет на СКМ „Идадија" — (Скопје 
4. Бранко Костовски, сценограф 
5. Радуле Костовски, новинар 
6. Александар Лековски, музичар 
7. Матеа Матевски, писател 
8. Томе Момировски, новинар 
9. Кочо Нетков, филмски работник 

10. Андоние Николовски, директор на Репу-
бличкиот завод за заштита на спомениците на кул-
турата 

II. д-р Александар Спасов, доцент на Фило-
зофскиот факултет. 

11. Со влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението за [именување Ко-
мисија за преглед на филмови (..Службен весник 
на НРМ" бр. 9/60). 

III. Ова решение влегува во сила со неговото 
објавување во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09-229/1 
27 февруари 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

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

О п а с е н д е л 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни рабо-

ти на НРМ, со решението бр. 20-23199/2 од 30 де-
кември 1961 година, ја одобри промената на роде-
ните имиња на следните лица: 

1. Арифи Анѓелија, родена на ден 18 ноември 
1929 година во село Мезгра, околија Брчко, од 
татко Митровиќ Ранко и мајка Митровиќ Цвија и 

2. Митровиќ Радо, роден на ден 13 февруари 
1954 година во Бијељина, од мајка Митровиќ Ан-
ѓелија. ј 

Имевованата за во иднина место Анѓелија има 
да се служи со новото родено име Алије, а мало-
летниот и син Радар има да се служи со новото ро-
дено име Далија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (72) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2857 од 24 февруари 
1962 година, ја одобри промената на фамилијарно^ 
име на Најдовски Кирило, роден на ден 25 јануари 
1931 година во град Прилеп, Битолска околија, од 
татко Коста и мајка Васка, така што во иднина 
фамилијарно^ име ќе му гласи Циривири. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (74) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 2858 од 24 февруари 1962 
година, ја одобри промената на фами лиј арното име 
на Најдовска Дивна, родена на 3 јануари 1936 го-
дина во гр. Тетово, од татко Ристовски Паскал и 
мајка С лав јанка, така што во иднина фамили-
ј а ристо име ќе и гласи Циривири. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-672/1 од 22 јануари 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Десоска Валентина, родена на 28 октомври 1961 
година во гр. Прилеп, од родители: татко Десоски 
Костадин и мајка Десоска Верка, така што во ид-
нина роденото име ќе и гласи Марика. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (76) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-1900/1 од 16 февруа-
ри 1962 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Крстевски Трајко, од село Железна 
Река, Тетовска околија, роден на 14 јули 1923 го-
дина, од татко Стојан и мајка Трпана, таќа што во 
иднина фамилијарната име ќе му гласи Стоја-
новски. 

Оваа промена важи ед денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". , (77) 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-1899/1 од 16 февруари 
1962 година, ја одобри промената на фамилијарната 
име на Исмаи ли Ќебир, роден на 27 јуни 1926 го-
дина во село Мало Турчане, Тетовска околија, од 
татко Ариф и мајка Виша, така што во иднина 
фамилијарно™ име ке му гласи Беќири. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-1125/1 од 30 јануари 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Вукосава Јованчева, родена на 15 февруари 1934 
година во Св. Николе, Штипска околија, од татко 
Андреја и мајка Гиша, така што во иднина роде-
ното име ќе и гласи Лепосава. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-1129/1 од 2 февруари 
1962 година, ја одобри промената на личното име 
на Јанев Јанакија, роден на 17 мај 1931 година во 
село Виница, Штипска околија, од татко Димо' и 
мајка Хајда, така што во иднина личното име ќе 
му гласи Скрков Нако. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (80) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2333 од 16-11-1962 го-
дина, ја одобри промената на роденото име на ЈСе-
рамитчиева Илинка, родена на 7 јуни 1938 година 
во гр. Валандово, Титоввелешка околија, од татко 
Алекса и мајка Анастасија, така што во иднина 
роденото име ќе и гласи Елица. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (81) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-671/1 одо 22 јануари 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Ристевски Ангеле од е. Беранци, Битолска око-
лија, роден на ден 16 февруари 1927 година во е. 
Беранци, од татко Ристевски Саботко и мајка Тра-
јана, така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Вангел. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-20104/1 од 22 ноември 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Петровски Благој, роден на 14 февруари 1927 
година во село Лавци, Битолска околија, од татко 
Јосиф и мајка Василија, така што во иднина ро-
деното име ќе му гласи Вангел. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (87) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2761 од 23 февруари 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 

на Апостоловска Тасија, родена на 3 февруари 1955 
година во село Болно, Охридска околија, од татко 
Апостоловски Симо и мајка Берда, така што во 
иднина роденото име ќе и гласи Даница. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (88) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Тодоровска Кокалевска Влад. Елена, од Битола 
булевар „1 мај" бр. 39, поднесе до овој суд тужба 
за развод на бракот против Тодоровски Владимир, 
од Битола, а сега во неизвесност. Бидејќи тужениот 
Владимир е во неизвесност и со непозната адреса, 
се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на НРМ" да се јави 
или да одреди свој застапник. Во противен случај 
ќе му биде одреден застапник по службена долж-
ност. 

Од Окружниот суд во Битола, П бр. 87/62. (70) 

Василка Стојанова Спасевска, родена Стојано-
ва, од село Трновци, Битолска околија, поднесе до 
свој суд тужба за утврдување постоење на брак 
против Стојан Јаниев Спасевски, од село Трновци, 
а сега во Аргентина со непозната адреса. Бидејќи 
тужениот Стојан е во неизвесност и со непозната 
адреса, се поканува во рок од 30 дена од објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ" 
да се јави или да одреди свој застапник. Во про-
тивен случај на истиот ќе му биде одреден застап-
ник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П бр. 29/62. (71) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Пред овој суд се води граѓанско дело по туж-
бата на Мемед Бахтијарое, од село Банско, против 
Уснија Сулиманов Катарчев, од село Банско, а сега 
во Турци ја со непозната адреса, за надомест на 
штета во вредност од 300.000 динари. 

Бидејќи сегашната адреса на тужениот Уснија 
е непозната, се повикува во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на НРМ" 
да се јави или да одреди свој застапник. Во про-
тивно судот по службена должност ќе му го одреди 
за застапник Александар Токарев, суд. приправник 
во Околискиот суд во Струмица, делото ќе се раз-
гледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П бр. 394/61. (73) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 223, страна 731 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Старо Нагоричане бр. 01-2238/1 од 13-VI-
1961 година, Трговското претпријатие за промет со 
индустриски стоки, тутунови преработки, кибрит и 
друго на големо и мало „Полет" од Старо Нагори-
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нане, Кумановска околија, а ставено во редовна 
ликвидација. 

За ликвидациона комисија, со решението на 
Народниот одбор на општината Старо Нагоричане 
бр. 04-2132/1 од 7-У1-1961 година, се назначени след-
ните лица: Серафимовиќ Божин, претседател, Ден-
ковски Манаско ,и Јакимовски Доцко. 

За ликвидатор на претпријатието е назначен 
Јакимовски Доцко, книговодител, кој претприја-
тието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето, сметано од 17-У11-
1961 година. | 

На досегашните потписници и тоа: Серафи-
мовски А. Владо, директор, и Анѓел Михајлов Бој-
ковски, книговодител, им престанува правото за 
потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 478/61. (1108) 

Врз основа на член 156 од Законот за банките 
и точка 42 од Одлуката на СИВ за пренос на ра-
ботите помеѓу банките („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 26/61 г.), Задружната штедилница во Титов Ве-
лес ја пренесе работата на Комуналната банка во 
Титов Велес и од 28 октомври 1861 година престана 
со својата работа. (1493) 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Струмица бр. 01-4287/1 од 28-УП-1961 година, 
Заводот за преквалификација на работниците — 
Струмица е ставен во редовна ликвидација. 

Се покануваат должниците и поверителите на 
Заводот да во рок од 30 дена, сметано од денот на 
објавувањето на огласот, ги измират своите Дол-
гови, односно ги пријават своите побарувања спре-
ма Заводот. (1579) 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Демир Хисар бр. 05-3051/1 од 30-У1-1959 
година Земјоделската задруга „Нова Македонија" 
од е. Ракотинци, Битолска околија, е ставена во 
ликвидација. ( 

Се покануваат должниците и поверителите на 
задругата да ги измират своите Долгови, односно 
да ги пријават своите потражувања во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот. Во про-
тивно, по истекот на рокот Ликвидационата коми-
сија нема да признава никакви истражувања, а за 
исправна ќе ја смета книговодствената состојба на 
задругата и спрема должниците ќе покрене судска 
постапка. 1 

Од Ликвидационата комисија (53) 

Со решението на овој суд Л. бр. 8/56 од 14-Х1-
1961 година заклучена е постапката за присилна 
ликвидација на Општата земјоделска задруга „Сло-
бодна Македонија" од е. Журче, Битолска околија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (56) 

Со правосилното решение Л.3/56 од 24-Х1-1960 
год. заклучена е постапката за присилна ликвида-
ција на Градежното претпријатие „Дреново" од 
Кичево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (57) 
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Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Дебар бр. 03-3103/1 од 26-УИ-1961 го-
дина престана со работа Претпријатието за произ-
водство и обработка на тутун „Суво Поле" од Де-
бар, сметано од 1-УП-1961 година. 

Со решението на Ликвидационата комисија бр. 
2/1 од 2-ХИ-1961 година именувана е ликвидациона 
управа. За раководител на ликвидационата управа 
е назначен Топаловски Лазе, службеник при На-
родниот одбор на општината Дебар. 

Се известуваат поверителите и должниците да 
ги пријават своите побарувања, односно да ги из-
мират своите долгови во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот. (207) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Врз основа на решението на Народниот одбор 

на општината Идадија — Скопје бр. 12023/1 од 
17-VII-1961 година запишана е во регистарот на 
установите со самостојно финансирање на страна 
84, рег. бр. 84, установата под назив: Завод за мо-
дернизација и унапредување на трговијата во НРМ 
— Скопје. Предмет на работењето на установата е: 
да врши интелектуални -услуги и други работи 
одобрени со решението бр. 04-8235/1 од 26-У1-1961 
година. 

Заводот е основан со решението на Управниот 
одбор на Трговската комора на НРМ — Скопје под 
бр. 07-783/1 од 16-У-1961 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Трговската комора на НРМ — Скопје. 

Со установата управува колективен орган — 
управен одбор, составен од 13 члена, и индиви-
дуален орган — директорот на установата. 

Установата ќе ја потпишуваат и застапуваат-
Коце Белчев, директор, Коцевски Никола, шеф на 
сметководството, и Мирчевски Стеван, книговоди-
тел. ' 

Бр. 12023/1-61 од Народниот одбор на општи-
ната Ид ада ја — Скопје. (1041) 

Врз основа на решението бр. 02-411/62 од 23-1-
1962 година на Отсекот за општа управа на Народ-
ниот одбор на општината Гевгелија е запишана во 
регистарот на установите со самостојно финанси-
рање под рег. бр. 14, свеска I, установата под на -
зив: Станбена заедница „Нов дом" — Гевгелија. 
Предмет на работењето на установата е: вршење 
целокупната работа од делокругот на станбената 
заедница определена со Законот за станбените за-
едници. 

Установата е основана со решението бр. 1253 од 
25-11-1960 год. на Народниот одбор на општината 
Гевгелија. ( 

Со установата управува совет, управен одбор и 
секретарот на установата Ангел Ристов. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Советот за комунални работи на Народ-
ниот одбор на општината Гевгелија. 

Бр. 02-411/62 од Отсекот за општа управа на 
Народниот одбор на општината Гевгелија. (97) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Врз основа на решението на Одделението за 
општествени служби на Народниот одбор на оп-
штината Кавадарци бр. 03-9817/1 од 20-Х1-1961 год. 
е запишана во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на страна 22, реден број 1, уста-
новата под назив: Општа болница во град Кава-
дарци, со седиште во гр. Кавадарци. Предмет на 
работењето на установата е: 

— да ги испитува и утврдува заболувањата, да 
негува и лекува болни и да врши медицинска ре-
хабилитација под постојанен стручен надзор; 

— да се грижи за применување на современи 
методи при лекувањето на болните и да работи на 
унапредување на медицинската наука; 

— да учествува во спроведувањето на мерките 
за чување и унапредување на здравјето и отстра-
нување болеста меѓу населението на подрачјата на 
општините: Кавадарци, Неготино и Конопиште; 

— да ги следи појавите на заболувањата и ги 
проучува нивните узроци и да работи на нивното 
спроведување; 

— да работи на здравственото просветување, а 
особено на болните во болницата; 

— да води евиденција на болестите и болните 
што се лекуваат во болницата; 

— да работи на стручното усовршување на 
здравствениот медицински кадар и др. 

Установата е основана со решението бр. 01-4121 
од 29-У-1961 год. од Народниот одбор на општината 
Кавадарци. ј 

Со установата управува совет од 11 члена, како 
колективен орган. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Советот за народно здравје на Народ-
ниот одбор на општината Кавадарци. 

Установата ќе ја потпишуваат и претставуваат 
следните лица: Д-р Диме Роглев, управник, Ристо 
Делов, помошник управник, и Марика Димова, кни-
гов одите л. 

Бр. 03-9817/1-61 од Народниот одбор на општи-
ната Кавадарци. (1520) 

Врз основа на решението на Одделението за 
општа управа на Народниот одбор на општината 
Струга бр. 05-405/1 од 29-1-1962, година е запишана 
во регистарот на установите со самостојно финан-
сирање под рег. бр. 19, страна 40 и 41, установата 
под назив: Народна библиотека „Браќа Милади-
новци", со седиште во Струга. Предмет на работе-
њето на установата е: да преку книгата и друг би-
блиотечен материјал придонесува за ширење на 
општото образование и културата кај населението 
на општината Струга, како и да ја помага научната 
и стручната работа. 

Орган надлежен за работите, задачите и упра-
вувањето со установата е НО на општината Струга 
преку Советот за просвета, Советот на библиоте-
ката, како колективен орган на управувањето, и 
управникот на установата Чоку Џемаил. 

Народната библиотека „Браќа Миладиновци" во 
гр. Струга, како установа со самостојно финанси-
рање е основана со решението на НО на општината 
Струга бр. 01-10516/1 од 23-ХИ-1961 година. 

Бр. 05-405/1-62 од Одделението за општа упра-
ва на НО на општината Струга. (186) 

Врз основа на решението на Одделението за 
општа управа на Народниот одбор на општината 
Саат Кула — Скопје бр. 02-16367 од 26-ХП-1961 го-
дина е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање на страна 23, рег. бр. 23, 
установата под назив: Заштитна работилница за 
професионална рехабилитација и запослување на 
глуви лица во Скопје. Предмет на работењето на 
заштитната работилница е: да врши професионал-
на рехабилитација и запослување на глуви лица и 
други инвалиди на подрачјето на НРМ и други 
републики. 

Заштитната работилница за професионална ре-
хабилитација и зашијување на глуви „Светлост" — 
Скопје е основана со решението на Сојузот на глу-
вите на Југославија — Републички одбор за Маке-
донија под бр. 342/1 од 20-ХП-1961 година. 

Орган надлежен за работите, задачите и упра-
вувањето со работилницата е Сојузот на глувите на 
Југославија — Републички одбор — Скопје. 

Работилницата ќе ја потпишува управникот 
Николовски Глигоров Васко и сметководителот Ри-
сто Димитриев Николов од гр. Скопје. 

Бр. 02-16367/61 од Одделението за општа упра-
ва на Народниот одбор на општината Саат Кула — 
Скопје. (71) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Идадија — Скопје под бр. 12023 од 
17-УИ-1961 година е регистриран во регистарот на 
установите со самостојно финансирање Заводот за 
модернизација и унапредување во трговијата на 
НР Македонија — Скопје. 

Со решението бр. 20005 од 9-ХИ-1961 година, 
издадено од страна на Одделението за општа упра-
ва на Народниот одбор на општината Идадија — 
Скопје, а врз основа на поднесената пријава се из-
вршени следните промени во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање на НО на оп-
штината Идадија — Скопје, и тоа: Досегашната 
фирма на Заводот за модернизација и унапреду-
вање во трговијата на НР Македонија се менува и 
ќе гласи: Завод за унапредување и модернизација 
на стоковниот промет на НР Македонија — Скопје. 

Орган надлежен за задачите и работата на За-
водот е Трговската комора на НРМ и Угостител-
ската комора на НРМ —» Скопје. 

Како основач на установата освен Трговската 
комора на НРМ е уште и Угостителската комора на 
НР Македонија — Скопје. 

Делокругот и задачите на Заводот се: да ги 
изучува проблемите од областа на внатрешната и 
надворешната трговија, угостителството и туризмот 
и да предлага и презема мерки за унапредување на 
овие области во стопанството и др. 

Овластени службеници да ја потпишуваат уста-
новата се: Панче Кондевски, директор на устано-
вата, Никола Котевски, шеф на сметководството, 
и Лепосава Самарџиева, книговодител — билансист. 

Во однос на другите точки од споменатото ре-
шение остануваат истите без никакви промени. 

Од Народниот одбор на општината И далија — 
Скопје. (1521) 
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Врз основа на решението бр. 02-20938 од 23-ХП-
1961 година на Народниот одбор на општината Изда-
ди ја — Скопје е извршена промена во регистарот 
на установите со самостојно финансирање кај Уста-
новата „Радио-Скопје" — Скопје и под рег. бр. 29 
се внесени следните промени: Во решението бр. 914 
од 23-1-1957 година, со кое е извршена регистра-
ција на Установата „Радио Скопје" — Скопје, точ-
ката 4 ст. 1 и 2 се менуваат и ќе гласат: 

„Овластени лица — службеници што ќе ја за-
стапуваат, потпишуваат, задолжуваат и раздружу-
ваат установата се: Драги Михајло Тозија, дирек-
тор на „Радио Скопје", овластен спрема законските 
прописи и Правилата на установата, а во негово 
отсуство Драгољуб Будимовски, главен уредник во 
VРадио Скопје". | 

Исто така установата ја потпишуваат до износ 
од 50.000 динари и Киро Бабанов, началник ка Сто-
панско-сметководни от сектор, или Лазо Димитров-
ски, секретар на „Радио Скопје", додека за пого-
леми износи е потребно посебно овластување." 

Бр. 02-20938/61 од НО на општината Идадија — 
Скопје. (1580) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-VI-1961 година, рег. бр. 2/60, свеска I, е запи-
шана под фирма: Продавница „Иднина", со седи-
ште во село Новаци на Трговското претпријатие 
„Илјада и педесет" од село Новаци, Битолско. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на текстил и текстилна галантерија, кратка и пле-
тена стока, јажарска стока, чевли, кожа и прибор, 
производи од гума, каучук и пластични маси, же-
лезарија и метална стока, нафтени деривати, ма-
зива, уља и масти, радиоапарати и прибор, електро-
технички материјал, саати и изработки од племе-
нити материјали, бои, лакови, хемикалии и прибор, 
парфимериска и козметичка стока, метален, граде-
жен материјал, стакло, порцелан! и керамичка сто-
ка, канцелариски материјал и прибор, папир, хар-
тија и школски прибор; алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, животни намирници и предмети за куќни 
потреби, базарски стоки и играчки, преработки од 
тутун, кибрит и книги цигарски, мешана стока, ог-
ревно дрво и ќумур и трговија со други материјали 
што се од областа на трговијата. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Илјада и педесет" е. Новаци, а согласно 
со одобрението на НО на општината Новаци бр. 07-
7447/1 од 30-1-1960 година. 

Раководител на продавницата е Владо Котев-
ски. ј 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 288/61. (1010) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-VI-!861 година, рег. бр. 2/60, свеска I, е запи-
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шана под фирма: Продавница „Илинден", со седи-
ште во е. Добромири, на Трговското претпријатие 
„Илјада и педесет" од е. Новаци, Битолско. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
текстил и текстилна галантерија, кратка и плетена 
стока, јажарски стоки, чевли, кожа и прибор, про-
изводи од гума, каучук и пластични маси, железа-
рија и метална стока, нафтени деривати, мазива, 
уља и масти1, радиоапарати и прибор, електротех-
нички материјали, саати и изработки од племенити 
материјали, бои, лакови, хемикалии и прибор, пар-
фимериска и козметичка стока, метален, градежен 
материјал, стакло, порцелан и керамичка стока, 
канцелариски материјал и прибор, папир, хартија 
и школски прибор, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, животни намирници и предмети за куќни 
потреби, базарска стока и играчки, преработки' од 
тутун, кибрит и книги цигарски, мешана стока, ог-
ревно дрво и ќумур и трговија со други материјали 
што се од областа на трговијата. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Илјада и педесет", од е. Новаци, а соглас-
но со одобрението на НО на општината Новаци бр. 
07-7447/1 од 30-1-1960 година. 

Раководител на продавницата е Гроздан Талев-
ски. ј 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 286/61. | (1011) 

Окружниот стопански суд во* Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-1У-1961 година, рег. бр. 99/55, свеска II, е запи-
шан под фирма: Погон за изработка на персиски 
килими во е. Пуста Река на Претпријатието „Ман-
чу Матак" од Крушево. Предмет на работењето' на 
погонот е: изработка на сите видови ќилими. 

Погонот е основан од Претпријатието „Манчу 
Матак" од Крушево, а согласно со одобрението на 
НО на општината Крушево бр. 06-4186/1 од 15-Ш-
1961 година. 

Погонот ќе го потпишува лицето што е овла-
стено да го потпишува претпријатието што го осно-
вало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 128/61. (1013) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-1У-1961 година, рег. бр. 99/55, свеска II, е запи-
шан под фирма: Погон влачара и предара, со се-
диште во Крушево, на Претпријатието „Манчу Ма-
так" од Крушево. Предмет на работењето на по-
гонот е: влачење на волна и предење на волнено 
предиво за изработка ќилимите на претпријатието. 

Погонот е основан од Претпријатието „Манчу 
Матак" од Крушево, а согласно со одобрението на 
НО на општината Крушево бр. 06-4186/1 од 15-Ш-
1961 година. 

Погонот ќе го потпишува лицето што е овла-
стено да го потпишува претпријатието што го осно-
вало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 127/61. (1014) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-Ш-1961 година, рег. бр. 8/61, свеска П, е запи-
шан под фирма: Шумски индустриски комбинат, 
со седиште во Кичево. Предмет на работењето на 
комбинатот е: одгледување, обновување и заштита 
на шумите, експлоатација на шумите и дрвна инду-
стрија. 

Комбинатот е основан со решението на Народ-
ниот одбор на општината Кичево бр. 1916 од 8-Ш-
1961 година. 

Комбинатот ќе го потпишува в. д. директорот 
Апостолски Трајко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 99/61. (1015) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-У-1961 година, рег. бр. 13/61, свеска II, е запи-
шана под фирма: Продавница во Охрид на Комби-
натот за гуми и чевли „Вулкан" од Ниш. Предмет 
на работењето на продавницата е: промет со чевли 
од кожа, гума и пластични маси и гумена техничка 
стока од сопствено производство, како и чевли од 
кожа и пластична маса, сите врсти чорапи, пасти 
и др. чистила за чевли, врвци, лажици за обување, 
фазон калапи и влошки. 

Продавницата е основана од Комбинатот „Вул-
кан" од Ниш, а согласно со одобрението на НО на 
општината Охрид бр. 04-10932/1 од 22-1У-1961 год. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Рајко Николиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 212/61. (1017) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-У-1961 година, рег. бр. 3/56, свеска II, е запи-
шана под фирма: Угостителска единица — менза 
во Прилеп на Фабриката за електроизолации „Пар-
тизан" од Прилеп. Предмет на работењето на мен-
зата е: укажување угостителски услуги (само на 
членовите на работниот колектив). 

Мензата е основана од Фабриката „Партизан" 
од Прилеп, а согласно со одобрението на НО на оп-
штината Прилеп бр. 04-2926/1 од, З-У-1961 година. 

Мензата ќе ја потпишува лицето што е овлас-
тено да ја потпишува фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 197/61. (1019) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 389, страна 201, свеска И е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Гевгелија бр. 7168/1 од 29-ХП-
1960 година кон Шумското стопанство „Кожуф" од 
Гевгелија е припоено Шумското индустриско прет-
пријатие „Висока Чука" од е. Миравци, сметано од 
1-1-1961 година. ( 

Бр. 8 — Стр. 115 

Шумското индустриско претпријатие „Висока 
Чука" од е. Миравци, Гевгелија, се брише од ре-
гистарот на претприј ати јата и дуќаните од рег. бр. 
304, страна 903, сметано од 1-1-1961 годинач 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 79/61. (133) 

КОНКУРСИ 
Управниот одбор при Секцијата за уредување на 

порои, пасишта и пошумување — Гевгелија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за еден инженер по шумарство 

Услови: Да има завршено шумарски факултет. 
Плата спрема Законот за јавните службеници. 

Молбите е е примаат најдоцна до 20. III. 1962 год. 
Настап на работа ведјнаш. (266) 

ЗЕМЈОДЕЛСКАТА СТАНИЦА НА СКОПСКА 
ОКОЛИЈА — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за еден референт по агропедологија за работа 

во лабораторијата. Услови: завршен земјоделски 
факултет. / 

Плата по ЗЈС. 
Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-

ното место. (261) 

Врз основа на чл. 33 и 36 ст. 3 од Законот За 
јавните службеници, Комисијата за службенички 
работи при Околискиот завод за социјално осигу-
рување — Битола, распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место еден при-

правник — Референт од I врста при Околискиот 
завод за социјално осигурување — Филијала — 
Прилеп 

УСЛОВИ: 
Потребно е кандидатот да има завршено прав-

ни факултет, со проведено време во приправнички 
стаж над една година, и да е регулисал воената 
обврска. 

Настап на работа веднаш по истекот на рокот 
на конкурсот. 

Основна плата според Законот за јавните служ-
беници, а положај на плата според Одлуката за 
положајни плати на службениците на заводот. 

Пријавите — молбите, таксирани со таксена 
марка од 50 динари, заедно со* останатите доку-
менти предвидени според чл. 31 од Законот за јав-
ните службеници ќе се примаат заклучно' со 30. III. 
1962 година. (319) 
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Конкурсната комисија при Клициката за очни 
болести на Медицинскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на едно работно месте 

ЛЕКАР во Клиниката 

Услови: Спрема законските прописи. 
Молбите прописно таксирани, со документите 

пропишани по чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници и биографијата, да се достават др комиси-
јата во рок од 15 дена по објавувањето на кон-
курсот. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи на Клиниката. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работното 
место. (321) 

СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ НА НРМ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место 

РЕФЕРЕНТ ВО ПРАВНАТА СЛУЖБА 

Услови: Завршен правен факултет, положен 
стручен испит и најмалку 5 години работен стаж 
во државната управа. 

Рок за пријавување на кандидатите е 15 дена 
од објавувањето на конкурсот, а во случај на не-
исполнување на истото, конкурсот останува отво-
рен до пополнувањето. 

Молбите со потребните документи предвидени 
со член 31 од Законот за јавните службеници со 
куса биографија да се доставуваат до Советот за 
народно здравје на НРМ — Скопје. (262) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
НА НО НА ОПШТИНАТА — КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните упразнети работни 

места при Народниот одбор на општината Кума-
ново и тоа: 

1. Началник на Одделението за комунални ра-
боти и урбанизам при НО на општината Куманово, 

2. Управител на Центарот за социјална работа 
при НО на општината Куманово, 

3. Педагог во Центарот за социјална работа при 
НО на општината Куманово, 

4. Тројца социјални работници во Центарот за 
социјална работа при НО на општината Куманово, 

5. Психолог во Центарот за социјална работа 
при НО на општината Куманово и 

6. Шеф на Отсекот за просвета, култура, умет-
ност и народно просветување и референт по школ-
ство во Одделението за општествените служби. 

20 март 1<Ј62 

У С Л О В И : 
Кандидатите под точка 1) треба да имаат завр-

шено високо или средно образование и 8 години 
практика на соодветни работи; 

Кандидатите под точка 2) треба да имаат завр-
шено виша социјална школа и 3 години практика 
или средна социјална школа со 5 години практика; 

Кандидатите под точка 3) треба да имаат за-
вршено филозовски факултет — педагошка група; 

Кандидатите под точка 4) треба да имаат завр-
шено виша или средна социјална школа; 

Кандидатите под точка 5) треба да имаат завр-
шено медицински факултет — неуропсихија; 

Кандидатите под точка 6) треба да имаат завр-
шено филопов ски факултет, ВПШ или учителска 
школа и 5 години практика на соодветни работи. 

Молбите со куса биографија, како и документи 
по чл. 31 од Законот за јавните службеници и по-
тврда од органот кај што се запослени дека имаат 
право на учество во конкурсот, да се доставуваат 
до Комисијата за службенички работи на НО на 
општината Куманово. 

Плата по Законот за јавните службеници, а по-
ложајне по Одлуката на НО на општината Кума-
ново. ј 

Овој конкурс има важност до пополнување на 
работните места, а важи од 9-Ш-1962 година. (264) 

Конкурсната комисија за назначување управи-
тел на Домот за народно здравје — Куманово 

р а с п и ш у в а 

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

управител на Домот за народно здравје — Куманово 

Услови: Завршен медицински факултет и по-
ложен стручен испит. 

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки 
се поднесуваат до Конкурсната комисија за назна-
чување управител на Домот за народно здравје — 
Куманово во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на конкурсот. 

Конкурсот има важност 15 дена од денот на 
објавувањето. (263) 

СОДРЖИНА 
Страва 

23. Уредба за мерилата за рашо делба на при-
ходите за патишта од бензин и плинско' 
масло — — — — — — — — — — 109 

24. Решение за именување Управен одбор на 
Стопанската банка на Народна Република 
Македонија — — — — — — — — 109 

25. Решение за именување Републичка коми-
сија за преглед на филмови — — — — НО 
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