
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 8 јули 1961 
С к о п ј е 

Број 23 Год. XVII 

Претплатата за 1961 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1—698. 

117. 
На основа член 3 од Законот за формирањето 

и употребата на републичките и општинските ре-
зервни фондови; за потребите на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 9/61), На-
родното собрание на Народна Република Македо-
нија на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 22 јуни 1961 година и на седницата на Соборот 
на производителите одржана на 22 јуни 1961 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОЦЕНТОТ ОД СРЕДСТВАТА НА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ШТО МУ ПРИПАЃА НА РЕЗЕРВНИОТ 
ФОНД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Од износот на средствата што го издвојува сто-

панската организација за заедничките резерви спо-
ред член 2 став 1 од Законот за формирањето и 
употребата на средствата на републичките и оп-
штинските резервни фондови за потребите на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 9/61) на Резервниот фонд на Народна Република 
Македонија му припаѓа 25%. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1961 година. 

Бр. 0102-116 
22 јуни 1961 година 

Скопје 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, с. р. 
Потпретседател на Соборот Претседател 

на производителите, на Републичкиот собор, 
Милан Петровски, с. р. Киро Георгиевски, с. р. 

118. 
На основа член 4 став 2 од Законот за придо-

несот на општествените инвестициони фондови 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 8/61), Народното со-
брание на Народна Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 22 јуни: 
1961 година и на седницата на Соборот на произво-
дителите одржана на 22 јуни 1961 година донесе; 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

I I 
Нормата на придонесот што стопанските орга-

низации на територијата на Народна Република 
Македонија му го плаќаат на Републичкиот инве-
стиционен фонд според Законот за придонесот на 
општествените инвестициони фондови („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 8/61) се утврдува на 10%. 

II 1 
Придонесот од претходната точка стопанските 

организации ќе го уплатуваат во општинските ин-
вестициони фондови. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзи-

ното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1961 година. 

Бр. 0102-115 
22 јуни 1961 година 

Скопје 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Потпретседател на Соборот Претседател 
на производителите, на Републичкиот собор, 

Милан Петровски, с. р. Киро Георгиевски, с. р. 

119. 
На основа член 42 од Основниот закон за фи-

нансирање на школството („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 53/60), Народното собрание на Народна 
Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 22 јуни 1961 година и на 
седницата на Соборот на производителите одржана 
на 22 јуни 1961 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 

ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН 
ФОНД ЗА ШКОЛСТВО ЗА 1961 ГОДИНА 

I. Се дава согласност на финансискиот план на 
Републичкиот општествен фонд за школство за 
1961 година и тоа: I 
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Приходи - - - - 2.071.819.262 дин, 
Расходи - - - - 2.071.819.262 дин. 
II. Се овластува Управниот одбор на Републич-

киот општествен фонд за школство во текот на го-
дината да врши распределува ње на средствата од 
следните партии: 

динари 
Партија 3 — за изградба на) учи-

лишни згради за основни училишта 200.000.000 
Партија 10 за давање помош за мо-

дернизација на наставата 5.000.000 
Партија 11 — за студии, конкурси и 

проекти на училишни згради, учили-
шни работилници и ученички домови 4.000.000 

Партија 13 — нераспределени сред-
ства 49.909.262 

Вкупно: 258.909.262 
Ш. Распределувањето на средствата од парти-

јата 3 — за изградба на училишни згради за ос-
новни училишта во износ од 200.000.000 динари Уп-
равниот одбор на Републичкиот општествен фонд 
за школство ќе го врши по пат на конкурс чии 
услови ќе ги утврди Извршниот совет. 

IV. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 0102-118 
22 јуни 1961 година -

Скопје 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, с. р. 
Потпретседател на Соборот Претседател 

на производителите, на Републичкиот собор, 
Милан Петровски, с. р. Киро Георгиевски, с. р. 

120. 
Народното собрание на Народна Република Ма-

кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 22 јуни 1961 година и на седницата на Со-
борот на производителите одржана на 22 јуни 1961 
година, ја претресе Анализата за спроведување на 
станбената реформа во НР Македонија и станбе-
ната изградба во 1960 година и констатира: 

1. Во извршувањето на Општествениот план за 
стопанскиот развиток на НР Македонија за 1957— 
1961 година, беа направени значителни напори за 
решавање на проблемите од станбената област, со 
цел да се подобри станбениот стандард на населе-
нието и планскиот развиток на градовите и оста-
налите населени места. 

И покрај обемната станбена изградба, поради 
повеќе објективни фактори (заостанатост на насле-
дениот станбен фонд, брзиот развиток на индустри-
јата и другите стопански области, брзиот процес на 
урбанизацијата на населбите итн.), станбениот стан-
дард, иако е во постојан пораст сб уште е под ни-
вото на нормалните потреби, а особено во поголе-
мите градови. ( 

Станбената изградба не се одвивала преку по-
веќегодишни програми за станбената изградба, за 
да се постигне што поголема економичност. 

2. Општинските фондови за станбена изградба 
се уште не се доволно осамосталени и поради тоа 
повеќето од нив не ги користат разните форми за 
поголема мобилизација на дополнителните средства 
и за порационална станбена изградба. 

3. С6 уште не постојат специјализирани гра-
дежни претпријатија или погони за производство 
на станови кои би обезбедувале поефикасна градба. 

4. Одделни куќни совети не се грижат за соби-
рањето на станарината, а собраните средства ги 
трошат ненаменски. I 

Имајќи ги предвид досегашните резултати во 
работата при решавањето на проблемите од стан-
бената област, а на основа член 21 став 3 од 
Уставниот закон, Народното собрание на НР Маке-
донија ја донесе следнава . 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА НАТАМОШНОТО РАЗВИВАЊЕ НА СТОПАН-
СКИТЕ НАЧЕЛА ВО СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА 

I 
Пред општинските фондови за станбена из-

градба се поставува задачата да се осамосталат во 
своето школување и оформат во деловни органи-
зации. Во таа цел тие треба да се ориентираат: 

1. Кон што поголема мобилизација на сред-
ствата со благовремено собирање сите видови при-
ходи (куќарина, амортизација, ануитети и др.), при-
влекување на што поголемо сопствено учество на 
сите заинтересирани за станбената изградба и брзо 
обрнување на средствата на фондовите по пат на 
кратки отплатен рокови, продавање станови за го-
тови пари, концентрирана изградба на станови 
и слично. 

2. Кон што порационална станбена изградба 
преку финансирање производството на готови ста-
нови по порачка и кон кредитирање на градежните 
претпријатија за произведување на станови за 
продажба. ј 

I I 1 
1. За порационално ползување средствата од 

општинските фондови за станбена изградба, сто-
панските организации треба да направат натамош-
ни напори, при решавање станбеното прашање на 
нивните работници, за поголемо мобилизирање лич 
ните средства на заинтересираните и средствата на 
фондовите за заедничка потрошувачка. 

2. Станбените задруги особено во поголемите 
градови треба да ја усмеруваат својата дејност кон: 
собирање на што поголеми средства за изградба на 
станови. 

III ! 
Општинските народни одбори треба да обезбе-

дат долгорочно планирање во станбената из-
градба со: ј 

1. благовремена и квалитетна обработка на де-
тални урбанистички планови за одреден период; 

2. донесување на повеќегодишни програми, за 
станбено-комуналната изградба; , 

3. благовремено комунално уредување на земји-
штето за изградба на станови. 

Општинските народни одбори да превземаат 
поенергични мерки за спречување на бесправната 
(„дивата") градба на станови особено преку зајак-
нување контролата од страна на градежните ин-
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спекции и благовремено применување на санкциите 
предвидени во постојните прописи. 

IV 
Во наредниот период да се има појака ориен-

тација кон индустриски начин на станбена изград,-
ба преку постапно специјализирање на градежните 
претпријатија односно нивните погони за произ-
водство на станови и ускладување на производните 
и услужните капацитети со обемот на станбената 
изградба. 

V 
Во одржувањето на станбениот фонд треба на-

родните одбори и станбените заедници да им да-
ваат на куќните совети поголема помош и да вр-
шат поголема контрола, особено во поглед на на-
платата и распределбата на станарината преку 
формирање соодветни сервиси, во контролирањето 
на финансиското работење на куќните совети и во 
применувањето на нормативите за одржување на 
станбените згради. 

Бр. 0102-114 
22 јуни 1961 година 

Скопје 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Потпретседател на Соборот Претседател 
на производителите, на Републичкиот собор, 

Милан Петровски, с. р. Киро Георгиевски, с. р. 

121. 
Во последните години, особено по донесувањето 

на Општиот закон за школство и Резолуцијата за 
образование на стручните кадри се постигнати вид-
ни резултати во ширењето на училишната мрежа 
и установите за образование и воспитание, во осо-
временувањето на наставно-воспитниот процес, во 
поврзувањето на училиштето со општествената и 
стопанската практика, во подобрувањето на мате-
ријалната и кадровска база како и во развивањето 
на механизмот на општественото управување во 
училиштата. ј 

Во наставно-воспитната работа се постигнати 
соодветни резултати во примената на новите на-
ставни планови и програми за гимназиите, основ-
ните и некои стручни училишта. Напорите на про-
светните работници и натаму се насочени кон уна-
предувањето и подобрувањето на наставно-воспит-
ната работа. Низ разновидни културно-просветни, 
спортски и технички слободни активности, низ уче-
ничките задруги, како и низ организираната про-
изводствена работа и производствена практика во 
училишните работилници и во разните стопански 
организации, училиштата ја зголемија својата деј-
ност, а со тоа се повеќе се поврзуваат со нашата 
општествена и производствена стварност. 

Органите на општественото управување сб по-
веќе ја прошируваат својата активност, опфаќајќи 
ги поцелосно организационите и воспитно-образов-
ните проблеми, се ангажираат во реализирањето на 
Резолуцијата за образованието на стручните кадри 

и Законот за финансирањето на школството. Во 
оваа смисла во менувањето на внатрешниот живот 
на училиштата и во подобрувањето на успехот до-
принос о а и ученичките заедници. 

Меѓутоа, сеуште постојат проблеми на школ-
ството од чие решавање многу зависи неговото на-
тамошно унапредување. Поаѓајќи од тоа Народното 
собрание на Народна Република Македонија на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 22 
јуни 1961 година по претресот на Анализата за не-
кои проблеми на школството на основа член 21 
став 3 од Уставниот закон ја донесе следнава 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА НАТАМОШНИТЕ МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУ-

ВАЊЕ НА ШКОЛСТВОТО 

1. Народните одбори на општините и околиите, 
Советот за просвета на НР Македонија, Извршниот 
совет, општествените организации, училишните од-
бори, како и другите заинтересирани фактори, вб 
склад со перспективните планови за развитокот на 
школството и со цел да се подигне општообразов-
ното ниво на населението како основа за создавање 
на стручни кадри, треба да настојуваат да се за-
брза процесот на остварувањето на осумгодишното 
школување. ј 

2. На постојните училишта од II степен треба 
да им се укажува постојана помош водејќи сметка 
на интересите и потребите од стручни кадри што 
се школуваат во нив. 

Народните одбори и другите заинтересирани 
фактори треба повеќе да се ангажираат во созда-
вањето на наставно-материјални услови за работа 
на постојните училишта, во определувањето на про-
филот на кадрите што се потребни за стопанството 
и во основањето нови училишта за образование на 
стручни кадри. 

3. Нужна е постојана грижа за создавање соод-
ветен наставен кадар особено за дефицитарните 
струки, во сите видови училишта како и за потре-
бите на неразвиените општини. 

Стопанските организации треба да овозможат 
на своите стручњаци да се вклучуваат како на-
ставници по одделни стручни предмети. 

За поефикасно унапредување на нивото на на-
ставата во училиштата општествените организации 
и советите за просвета треба да преземаат соод-
ветни мерки за подигање на идејното и стручното 
ниво на наставниот кадар. 

4. Народните одбори, општествено-политичките 
организации, училишните одбори, наставничките 
колективи и другите заинтересирани фактори тре-
ба да настојуваат да се обезбедат редовни и до-
полнителни средства за финансирање на школ-
ството. 

5. Народните одбори на околиите треба посебно 
внимание да посветат на организационо^ и кад-
ровско зајакнување на заводите за школство. 

6. Народните одбори и стопанските организа-
ции треба да овозможат учениците поцелосно да се 
вклучат во процесот на производството во времето 
кога за нив се организира производствена работа и 
феријална пракса. 
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7. Во изучувањето на странските јазици напо-
рите на училишните одбори, советите за просвета 
и другите заинтересирани о,пштествени, фактори 
треба да бидат насочени кон воведување поефикас-
ни наставни методи и користење на современи тех-
нички средства за изучување на странски јазици. 

8. Органите на општественото управување, ор-
ганизацијата на Народната младина и другите за-
интересирани фактори треба да настојуваат ученич-
ките заедници посестрано да се вклучуваат во' ре-
шавањето на проблемите од животот и работата на 
училиштата, да им помогнат во нивното натамошно 
развивање и да настојуваат односите меѓу учени-
ците, наставниците и другите фактори да се насо-
чуваат во склад со интенциите на нашиот опште-
ствен развиток:. 

9. Покрај постојаната грижа за подобрување на 
училишниот простор и создавање други објективни 
услови за хигиенската и здравствената положба, во 
училиштата народните одбори на општините, заво-
дите за школство, училишните одбори, наставнич-
ките колективи, како и другите заинтересирани 
фактори треба да настојуваат хигиенската положба 
во училиштата и здравствената состојба на учени-
ците и натаму да се подобрува. 

Бр. 0102-687 
22 јуни 1961 година I 

Скопје 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател Претседател, 
на Републичкиот собор, на Народното собрание, 
Киро Георгиевски, с. р. Ј Лазар Колишевски, с. р. 

I -
и 122. 

ПОТВРДА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
Народното собрание на Народна Република Ма-

кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 22 јуни 1961 година и на Седницата на Со-
борот на производителите одржана на 22 јули 1961 
година, го потврди задолжителното толкување на 
членот 45а ст. 2 од Законот за аграрната реформа и 
колонизација на територијата на Народна Репуб-
лика Македонија, што го даде Комисијата за тол-
кување на закони на Народното собрание на 30 
мај 1961 година и што е објавено во „Службен вес-
ник на НРМ" број 19/61. ) 

Од Народното собрание на НРМ — 23 јуни 1961 
година. ) 

123. 
На основа член 89 од Законот за организаци-

јата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 34/57), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ОСНОВАЊЕ СОВЕТ ЗА НАУЧНА 

РАБОТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Во Уредбата за основање Совет за научна ра-
бота на Народна Република Македонија („Службен 

весник на НРМ" бр. 18/58 и 39/59) се врши измену-
вање и дополнување, така што нејзиниот текст 
гласи: \ 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ СОВЕТ ЗА НАУЧНА РАБОТА 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Се основа Совет за научна работа на Народна 

Република Македонија (во натамошниот текст: 
Совет). 

Советот ги врши работите што му се ставени во 
делокруг со Законот за организации ата на научната 
работа и други прописи. 

Член 2 
Советот во рамките на својот делокруг: 

1. расправа за прашањата од општ интерес за 
научните установи во НРМ и дава мислења и пред-
лози на Извршниот совет и Сојузниот совет за на-
учна работа; 

2. го следи и го помага развитокот на научни-
те дејности во НРМ и ги поттикнува погодните 
форми на соработка и здружување на научните ус-
танови како и на нивна соработка со стопанските 
организации; 

3. ја утврдува програмата за научно-истражу-
вачка работа и за оспособување научни кадри на 
НРМ и ја координира научно-истражувачката ра-
бота по темите што се финансираат од Републич-
киот фонд за научна работа и други извори; 

4. се грижи за извршувањето на Законот за 
организацијата на научната работа во поглед осно-
вањето на научни установи, образувањето на нив-
ните органи и ускладување!^ на постојните научни 
установи со одредбите на тој Закон; 

5. дава мислења за постоењето на законски 
услови за основање научни установи и дава пред-
лози за укинување или спојување на научни уста-
нови; 

6. именува во советите на научните установи 
по еден член од редот на научните, стручните и 
другите општествени работници; 

7. се грижи за правилно користење на науч-
ните кадри и за подигање на научниот подмладок 
(стипендирање, специјализација, научно усовршу-
вање и сл.), во рамките на програмата што ја утвр-
дува; : 

8. го потврдува изборот на научните советни-
ци, научните и вишите научни соработници и ви-
шите стручни соработници во сите научни уста-
нови, освен во научните установи од ставот 2 на 
член 62 од Законот за организацијата на научната 
работа; 

9. дава согласност на правилниците за награ-
дување на научните установи што се финансираат 
според прописите за самостојни установи; 

10. дава смерници за финансирањето на науч-
ните работи од средствата на Републичкиот фонд 
за научна работа; 

11. го потврдува финансискиот план и заврш-
ната сметка на Републичкиот фонд за научна ра-
бота; ј 

12. врши и други работи одредени со Законот 
за организацијата на научната работа или други 
прописи. 
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Член 3 
Советот го сочинуваат: 
претседател што го именува Извршниот совет 

по правило од редот на своите членови; 
одреден број членови што ги именува Изврш-

ниот совет од редот на своите членови и истакнати 
научни, стручни и други општествени работници; 

одреден број членови што од редот на соработ-
ниците ги избираат заинтересираните општествени 
организации и установи. 

Член на Советот по службено место е секрета-
рот на Советот. ^ 

Бројот на членовите на Советот, организациите 
и установите што избираат членови на Советот и 
бројот на членовите што тие ги избираат како и 
начинот на изборот се определуваат со статутот на 
Советот. 1 

Член 4 
Претседателот и членовите на Советот се име-

нуваат, односно избираат на четири години. 
Секоја втора година се именува односно избира 

половината од бројот на членовите на Советот. 
Претседателот и одделни членови на Советот 

можат да бидат разрешени, односно отповикани: и 
пред да измине мандатниот период. 

Член 5 
Работите од својот делокруг Советот ги врши 

во пленум: и преку свод одбори и комисии. 
Членовите на одборите се избираат од редот на 

членовите на Советот, а членовите на комисиите се 
именуваат од редот на членовите на Советот и од 
другите научни, стручни и општествени работници. 

Бројот на одборите и комисиите, нивниот дело-
круг и состав се утврдуваат со статутот на Советот. 

Член 6 
За вршење одредени стручни и управни работи 

во Советот постои Секретаријат на Советот. 

Член 7 
Секретаријатот на Советот ги врши овие ра-

боти: ,; 
1. подготвува анализи, елаборати, мислења, 

предлози и други материјали и акти за потребите 
на Советот, неговите одбори и комисии; 

2. ги извршува заклучоците на Советот, него-
вите одбори и комисии, односно се грижи за извр-
шувањето на тие заклучоци; 

3. соработува во изработката на нацрти на 
прописи од областа на научната работа што ги под-
готвуваат други органи; ј 

4. ги врши работите во врска со потврдува-
њето на изборот на научните советници, научните 
и нивните научни соработници и вишите стручни 
соработници во случаите во кои изборот го потвр-
дува Советот; 

5. ги проучува проблемите на финансирањето 
на научните установи и подготвува соодветни; пред-
лози; I 

6. го води регистарот на научните установи на 
територијата на НРМ и ги регистрира договорите 
за основање на научните установи што ги основаат 
два или повеќе основачи; 

7. ги проучува проблемите на кадрите во на-
учните установи, подготвува соодветни предлози; и: 
ја води евиденцијата за научните кадри; 

8. ги врши административните работи на Ре-
публичкиот фонд за научна работа; 

9. врши и други работи што ќе му се стават 
во делокруг со закон или друг пропис како и со 
статутот на Советот. 

Член 8 
; Со работата на Секретаријатот раководи секре-

тар, кого го именува и разрешува Извршниот совет. 
Секретарот за својата работа му одговара на 

Советот и на Извршниот совет. 
Во случај на подолга спреченост или отсутност, 

секретарот го заменува лице што ќе го одреди Из-
вршниот совет. 1 

Член 9 
Секретаријатот има потребен број службеници 

што ги назначува секретарот. 

Член 10 
Внатрешната организација на Секретаријатот и 

систематизацијата на работните места се одредува 
со статутот на Советот. ) 

Член 11 
Советот има статут кој содржи поблиски од-

редби за организацијата и начинот на работењето 
на Советот. 

Статутот го донесува Советот, а го потврдува 
Извршниот совет. I 

Статутот се објавува во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Член 12 
Советот има своја претсметка на приходите и 

расходите која е составен дел на буџетот на На-
родна Република Македонија. 

Наредбодател за извршување на претсметката 
на Советот е секретарот на Советот. I 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила од денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Бр. 09-1378/1 
2 јуни 1961 година 

Скопје ; 
ИЗВРШЕН СОВЕТ : 

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

На основа член 2 и 37 од Основната уредба за 
установите со самостојно финансирање („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 51/53) и член 7 од Уредбата 
за користење на општествените средства за пат-
нички автомобили („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
14/58), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСНО-
ВАЊЕ СЕРВИС ЗА ВРШЕЊЕ ТРАНСПОРТНИ 

УСЛУГИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
УСТАНОВИ 

1. Се дополнува Решението за основање Сервис 
за вршење транспортни услуги на републичките 
органи и установи („Службен весник на НРМ" бр. 
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23/58) со тоа што во точката 7 по точката в) се бри-
ше точката, се става сврзникот „и" и се додава нова 
потточка г), која гласи: 

„Фонд за заедничка потрошувачка". 
2. Ова решение влегува во сила по потпишу-

вањето. ( ( 
Бр. 08-1040/3 

10 јуни 1961 година 
Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

125. 
На основа член 5 став 3 од Законот за искори-

стување на пасиштата („Службен весник на НРМ" 
бр. 20/60), Секретаријатот за земјоделство и шумар-
ство на Извршниот совет донесува , 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ МИНИМАЛНИОТ ИЗНОС НА 

НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ПАСИШТАТА 

Член 1 
Со овој правилник се одредува минималниот 

износ на надоместокот што го плаќаат индивидуал-
ните земјоделци за користење на пасишта во оп-
штествена сопственост. 

Член 2 
Височината на надоместокот за користење на 

пасиштето се утврдува според катастарската класа 
на пасиштето во која е распоредено и видот на до-
битокот. 

Член 3 
Минималниот износ на надоместокот за кори-

стење на пасиштата за една глава ситен добиток: 
изнесува:, 

— на пасиште од I и П класа 200 дин. 
— на пасиште од III и IV класа 150 дин 
— на пасиште од V и VI класа 100 дин. 
— на пасиште од VII и VIII класа 80 дин. 
Надоместокот од претходниот став за една гла-

ва едор добиток е еднаков со надоместокот што се 
плаќа за 5 глави ситен добиток. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Бр. 09-1708/1 
20^1-1961 година 

I Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет, 

Салтир Путински, с. р. 

Омасен дел 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 20-9672/1 од 26 април 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 

на Апостоловски Наѓан, роден на 11 јули 1959 го-
дина во село Кладурово, околија Пожаревац, НР 
Србија, од непознати родители, а усвоен од Апо-
столовски Апостол и Апостоловска Даринка, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Влатко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (109) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи на 
НРМ, со решението бр. 20-2878 од 8 март Д961 го-
дина, ја одобри промената на роденото име на Али-
ми Исак, роден на 17 мај 1944 година во с. Ники-
штане, Скопска околија, од татко Алими Ебиб и 
мајка Алими Наиле, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Илјаз. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (112) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-1744/1 од 11 февруари 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Вртев Борислав, роден на ден 18 декември 1931 
година во с. Градошорци, Штипска околија, од тат-
ко Димитриев Георге и мајка Димитриева Тера, а 
усвоен од Вртева Афродита, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Сретомир. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (113) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи' 
на НРМ, со решението бр. 20-10858/1 од 18 мај 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Колевска Анифа, родена на 10 октомври 1926 го-
дина во гр. Лозница, НР Србија, од татко Бајро и 
мајка Паша, така што во иднина роденото име ќе 
и гласи Иванка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на НРМ". (114) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-10728/1 од 12 мај 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Петровски Пеце, роден на 23 март 1961 година во 
Битола, од татко Танче и мајка Спасија, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Петре. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (116) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-10567/2 од 25 мај 1961 
година, ја одобри промената на личното име на 
Димитријевиќ Атанасије, од град Битола, роден на 
ден 18 декември 1923 година во село Лавци, Би-
толска околија, од татко Јован и мајка Митра, така 
што во иднина личното име ќе му гласи Лазаревски 
Атанас. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (117) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11299/1 од 26 мај 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Котевска Љубица, родена на 12 декември 1939 го-
дина во град Смедерево, НР Србија, од татко Цвет-
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ко и мајка Стана, така што во иднина роденото 
име ќе и гласи Драгица. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (118) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8107/2 од 3 мај 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Хусеин Демирали, роден на 2 март 1930 година во 
Штип, од татко Хусеин Махмут и мајка Хусеин, 
род. Хасан Акиле, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Зејнел. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (119) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8864/1 од 10 април 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Цветковски Драгољуб, од град Битола, роден на 
ден 29 декември 1960 год. во Битола, од татко Цвет-
ковски Цветан и мајка Николина, така што во ид-
нина роденото име ќе му гласи Владимир. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (121) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-10293 од 3 јуни 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Мацанова Петранка, родена на 17 септември 1917 
година во с. Бајловце, Кумановска околија, од тат-
ко Минко и мајка Божана, така што во иднина ро-
деното име ќе и гласи Пепица. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (123) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-10987/1 од 19 мај 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Мелева Македонка, родена на ден 1 јануари 1952 
година во село Добрејци, Штипска околија, од тат-
ко Христов Александар и мајка Фроса, така што 
во иднина роденото име ќе и гласи Мелева Душка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (124) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11782/1 од 2 јуни 1951 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Мендова Марија, родена на 14 декември 1944 год. 
во село Ѓавато, Титоввелешка околија, од татко 
Мендов Благој и мајка Мендова (Минчева) Велика, 
така што во иднина роденото име ќе и гласи Родна. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (125) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-9671/1 од 3 мај 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Стојановски Миливоје, роден на ден 30 октомври 
1933 година во село Конопница, Кумановска око-
лија, од татко Славе и мајка Милка, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Раде. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (126) 

ИСПРАВКА 

Во „Службен весник: на НРМ" бр. 18 од 7 јули 
1961 година во огласот под огласен број 91, промена 
на роденото име на ѓорѓиевски Томе, роденото име 
на место „Гради" треба да стои „Драги". 

Од Редакцијата 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Менчова Милица, родена Петрова, од Битола, 
ул. „Село Радња" бр. 11, поднесе до овој суд туж-
ба за развод на бракот против Менчов Петрев Јо-
ше, бојаџија во претпријатието „Украс", Битола, а 
сега во неизвесност. 

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со не-
позната 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 противно ќе му биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П 262/61. (210) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Околискиот суд во гр. Битола огласува дека е 
покрената постапка за ликвидирање на сите стари 
депозити на лица на кои им е експроприран не-
п о с е т е н имот и по деликт корпус, а се во неиз-
весност и со непознати адреси. 

Се покануваат сите долу означени лица или 
нивните наследници во рок од 60 шеесет дена по 
објавувањето на овој оглас да се јават во судот 
и да дадат изјави за регулисување на внесениот 
депозит. Во противен случај ќе преминат во корист 
на државната каса на ФНРЈ, и тоа: 

1. Феим Ш. Реџеповски, од с. Лажец, во бонови 
динари 183.000, во готово динари 123.547, I 

2. Алим М. Алимовски, од Битола, во бонови 
динари 184.200, во готово динари 108.570, 

3. Шабан Амедов Усеинов, од с. Кременица, 
во бонови динари 133.800, во готово 90.538, 

4. Неделко Дувнималовски, од с. Годовле, Би-
толско, во готово 66.365, 

5. Алексо Мојсов, од с. Буково, во готово ди-
нари 49.328, 

6. Танас Ристевски, од Битола, во готово ди-
нари 48.138, 

7. Сотир Стојанов, од Битола, во готово ди-
нари 40.968, 

8. Малик Зекир, од Битола, во готово ди-
нари 30.593, 

9. Гроздан Заху Костандинов, од Битола, во 
готово динари 27.621, 

10. Усние М. Асанова, од Битола, во готово ди-
нари 23,522, 

11. Зинел Неџепова, од Битола, во готово ди-
нари 22,613, 

12. Јован Тодор Брадаров, од Битола, во готово 
динари 21.690, 

13. Ефтим Теохаров Чумри, од Битола, во го-
тово динари 21.145, 

14. Камил И. Османов, од Битола, во готово 
динари 20.697, 
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15. Илија Нешов, од Битола, во готово ди-
нари 17.203, 

16. Бона Илиева, од Битола, во готово ди-
нари 14.141, 

17. Фанија Оразова, од Битола, во динари 9.962, 
18. Кадрије С. Раифов^, од Битола, во готово 

динари 9.064, 
19. Сабина Милованови^, од Битола, во готово 

динари 8.875, 
20. Мате Хаџи Стојче, од Битола, во готово ди-

нари 5,341, I 
21. Ива Магдус Масинг, од Шведска, во готово 

динари 5,119, 
22. Пере Мицев, од а Годивле, во готово ди-

нари 1.717, 1 
23. Велко Котевски, од с. Дихово, во готово ди-

нари 380, 
24. Констандин Василевски, с. Сопотница, во 

готово 286. I 
Од Околискиот суд во Битола, Р. бр. 716/61. (122) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Врз основа на решението на Народниот одбор 

на општината Гевгелија бр. 01-2075/1 од 1-1У-1961 
година Земјоделската задруга „Кожув", е. Горни-
чет, Гевгелија, е ставена во редовна ликвидација. 

Се покануваат сите должници да ги исплатат 
своите долгови во рок од 30 дена од објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на НРМ" во пол-
за на сметката бр. 802-13-1-59 — Земјоделска за-
друга „Кожув", с. Горничет, во ликвидација к а ј 
Народната банка — Гевгелија, а поверителите во 
истиот рок да ги пријават своите побарувања. 

По истекот на горниот рок нема да се призна-
ваат никакви рекламации, а за исправна ќе се сме-
та книговодствената состојба на задругата, а пак: 
спрема должниците ќе се покрене законско-правна 
постапка ка ј надлежните судови. 

Од Општинската ликвидациона комисија (628) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Струмица бр. 03-2299/1 од 18-1У-1961 
година Бензинската станица при Авто-мото дру-
штвото „Стрела" — Струмица, е ставена во ликви-
дација. 

Се покануваат сите поверители да ги пријават, 
своите побарувања, а должниците да ги подмират 
своите обврски во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас. 

Од Ликвидационата комисија (648) 

Народниот одбор на општината Табановце во 
с. Табановце, Кумановска околија, на својата ре-
довна седница одржана на 9 август 1960 година, 
донесе одлука под бр. 2262/1 за редовна ликвида-
ција на Земјоделската задруга „Митре и Стеван", 
с. Г. Којнаре^ „Врело", с. Лојане и „Лириндиуа", с. 
Ваксинце. 

Се повикуваат сите деловни пријатели во рок 
од 30 (триесет) дена од денот на објавувањето на 
овој оглас да ги пријават своите побарувања, од-
носно да ги измират своите долгови к а ј ликвида-
ционата комисија која е основана во Народниот од-
бор на општината Табановце. Ј 
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По истекот на наведениот рок пријавите за ис-
тражување нема да се земаат во обзир, а, од долж-
ниците ќе се бара судска наплата. 

Од Ликвидационата комисија (1264) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, страна 
174, е запишано следното: Согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-6889/1 
од 12-У1-1959 година, Земјоделската задруга „Ве-
ла", село Гајре, Тетовско, е ставена под редовна 
ликвидација, сметано од 12-У1-1959 година. 

Со решението бр. 04-691/1 од 30-1-1960 год. на 
Ликвидационата комисија за ликвидатор на задру-
гата е назначен Савевски Никола, службеник при 
Задружната штедилница — Тетово, сметано од 28-
1-1960 година. Тој задругата ќе ја потпишува во 
границите на овластувањето. I 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 731/60. (1691) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 12, страна 
45, е запишано следното: Согласно со решението 
на Народниот одбор на општината Тетово бр 
04-6889/5 од 12-У1-1959 година, Земјоделската за-
друга „Партизан", село Бозовце, Тетовско, е ста-
вена под редовна ликвидација, сметано од 12-УТ-
1959 година. I 

Со решението на Ликвидационата комисија бр. 
04-691/1 од 30-1-1960 година, за ликвидатор на Зе-
мјоделската задруга „Партизан", с. Бозовце, Тетов-
ско, е назначен Савевски Никола, службеник при 
Задружната штедилница — Тетово. Тој задругата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето, сметано од 28-1-1960 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 732/60. (1692) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 5, страна 
17, е запишано следното: Согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-6889/3 
од 12-У1-1959 година, Земјоделската задруга „Дра-
га Вода", с. Шипковица, Тетовско, е ставена под 
редовна ликвидација, сметано од 12-У1-1959 година. 

Со решението на Ликвидационата комисија бр. 
04-691/1 од 30-1-1960 година за ликвидатор на за-
другата е назначен Пауновски Драго, службеник — 
книговодител при Претпријатието „Прехрана" — 
Тетово. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 739/60. (1695) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 25-ГУ-1959 год. 
под рег. бр. 4, страна 53 е запишано пререгистри-
рањето на досегашната Општа земјоделска задруга 
„Петрово", с. Русиново, Штипско, и во иднина ќе 
го носи следниот назив: Земјоделска задруга „Пет-
рово". 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Задругата ќе ги врши следните дејности: 
1) откуп и преработка на сите видови земјо-

делски производи; Ј 
2) развивање на поледелството и овоштарството 
3) одгледување на добиток — сточарство; 
4) откуп и продажба на жива стока и лековити 

растенија; , 
5) откуп и продажба на кожи, волна и живо-

тински отпадоци и I 
6) промет со алкохолни пијалоци на мало. 
Задругата ќе ја потпишуваат управникот Та-

ковски В. Стојан, и книговодителот ѓорѓи Костоски. 
Пререгистрирањето на задругата е одобрено со 

решението на Народниот одбор на општината Бе-
рово бр. 05-928/1 од 10-111-1959 год., а согласно со 
Уредбата за земјоделските задруги („Сл. лист на 
ФНРЈ" бр. 18/58). 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 82/59. (731) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-11-1959 год. под рег. бр. 7, страна 24 е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Кочани бр. 01-8150 од 1-1Х-
1958 год. и решението на Народниот одбор на оп-
штината „Идадија" — Скопје бр. 12215/58 Комби-
натот за прехранбена индустрија ,,Брегалничка До-
лина" од Кочани се припои кон Претпријатието за 
промет со жито и преработки од жито „Жито-Ма-
кедонија" од Скопје. Истиот за натака продолжува 
да работи како негова фамилија, а ќе се вика: 
Претпријатие за промет со жито и преработки од 
жито „Жито-Македонија" — Филијала во Кочани. 

Филијалата ќе ги врши следните дејности: 
1) откуп и промет со житарици, ориз и; грав, 

преработка на житарици и промет со преработки 
од житарици; ^ 

2) откуп и промет со сточна храна, производ-
ство на скроб-нишесте; 

3) овошни конзерви и промет со истите. 
Овластени лица за потпишување на филијалата 

се: Стојан Јорданов Ампов, директор, Тодос К. Мо-
нев и Драгољуб М. Гиздавиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 88/59. (733) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-1Х-1959 год. на страна 158 под рег. бр. 3 е запи-
шано следното: Тодос Колев Манев, досегашен 
шеф на сметководството на Претпријатието за 
промет со жито и преработки од жито „Жито-Ма-
кедонија" — Филијала во Кочани, е разрешен од 
должност. На негово место за шеф на сметковод-
ството е назначен Бојан Тодоров Илиевски, кој е 
овластен да го потпишува претпријатието. 

Промената на шефот на сметководството е из-
вршена со одлуката на Управниот одбор на прет-
пријатието бр. 14 од 8-УП-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 246/59. (734) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 72, 
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страна 253 е запишано следното: Хамза Шабанов, 
досегашен раководител на Погонот за промет со 
селско-стопански производи — Валандово на Оп-
штиот деловен сојуз на земјоделските задруги — 
Валандово, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За раководител на погонот е назначен Коста-
дин Јанков Лазов. Тој погонот ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето, сметано од 16-111-1960 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 193/60. (446) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 213, страна 39 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Гостивар бр. 7788/59 од 10-11-1960 год. деј-
носта на Тутуновиот склад во Гостивар на Прет-
пријатието „Тутун" - Скопје во иднина се проши-
рува и со: промет на големо со прибор за пишу-
вање, предмети за куќни потреби, прибор за пу-
шење, бричење, разгледници и хигиенска гума. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 203/60. ' (448) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-1Х-1959 година под рег. бр. 2, страна 159 е за-
пишано следното: Кузман Петковски, досегашен 
директор на Градежното претпријатие „Прогрес" од 
Пробиштип, е разрешен од должност. За директор 
на претпријатието е назначен Боро Симонов, кој е 
овластен да го потпишува претпријатието. 

Промената на директорот е одобрена со реше-
нието на Народниот одбор на општината Проби-
штип бр. 03-1558/1 од 26-У-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 201/59. (735) 

Ј 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на задругите на 25-11-1959 го-
дина под рег. бр. 5, страна 82. е запишано упишу-
вањето на дејностите по новите правила на Земјо-
делската задруга „Пролет", с. Драгобраште, Штип-
ско, кои се одобрени со решението на Народниот 
одбор на општината Виница бр. 01-4489/1 од 6-ХИ-
1958 година. 

Задругата ќе ги врши следните дејности: земјо-
делие, сточарство, преработка на алкохолни пија-
лоци и полпирање со сушење на сливи, експлоата-
ција на шуми, преработка на дрвен материјал и 
продажба, откуп на земјоделски производи, машин-
ски парк и продажба на огревно дрво. 

Задругата ќе ја потпишува управникот Томе 
Стојменовски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 20/59. (737) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-1Х-1959 година под рег. бр. 3, страна 52 е запи-
шано следното: Согласно со решението на Народ-
ниот одбор на општината Кочани бр. 03-4418/1 од 
6-VII-1959 година се менува фирмата на Претпри-
јатието за електро-инсталатерски услуги од Ко-
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чани, која за натака ќе гласи: Претпријатие за 
електро-инсталатерски услуги „Инсталатер" — Ко-
чани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 241/59. (738) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 8-Х-1959 го-
дина под рег. бр. 3, страна 58 е запишано прере-
гистрирањето на досегашната Општа земјоделска 
задруга „Злетовица", с. Уларци, Штипско, така што 
во иднина задругата ќе го носи следниот назив: 
Селанската работна задруга „Злетовица", с. Улар-
ци, Штипско. 

Задругата ќе ги врши следните дејности: земјо-
делство, кооперирање, откуп на земјоделски про-
изводи, набавка на репродукциони материјали и 
откуп на жива стока. 

Пререгистрирањето на задругата е одобрено со 
решението на Народниот одбор на општината Обле-
шево бр. 05-3573/58 од 23-ХП-1958 год., а согласно 
со Уредбата за земјоделските задруги (^Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 18/58). 

Управникот на задругата Манев Владев Стојан 
и натака останува да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 13/59. (740) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 28-1Х-1959 го-
дина под рег. бр. 5, страна 25 е запишано следното: 
Митев М. Јордан, досегашен управник и потписник 
на Земјоделската задруга „Црвена ѕвезда", с. Бо-
силово, Штипско, е разрешен од должност. За 
управник на задругата е назначен Љупчо Ристов 
Дрвошанов, кој заедно со новоименованиот претсе-
дател на управата Стефчо Крстов Гражданлиев, ќе 
ја потпишува задругата. ^ 

Промената на управникот на задругата и изби-
рањето на новите потписници е одлука на Управ-
ниот одбор на задругата, која е донесена на 14-П-
1959 година на одржаниот вонреден состанок. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 249/59. (747) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 8-Х-1959 год. 
под рег. бр. 3, страна 86 е запишано следното: Зе-
мјоделската задруга „Галевица", с. Пантелеј, Штип-
ско, согласно со Уредбата за земјоделските за-
други („Службен лист на ФНРЈ" бр. 18/58) ги про-
мени своите правила, одобрени со решението на 
Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-200 
од 29-11-1958 година, според кој во иднина ќе ги 
врши следните дејности: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја земена под закуп или добиена на бесплатно 
лори^тење; 

2) организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови коопе-
рации; 

3) укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како 
и други услуги што се во врска со земјоделското 
производство; 
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4) договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5) снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6) преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. сточарење и откуп на жива стока; 

10) овоштарство и лозарство; 
11) продажба на индустриска стока; и , 
12) дрварење. 
Управникот на задругата Васил Тосоров Бори-

сов и натака останува да ја потпишува задругата. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 

бр. 95/59. (741) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 21-Х-1959 го-
дина под рег. бр. 2, страна 79 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Струмица бр. 05-2896/1 од 24-1У-1959 годи-
на Сточарското стопанство „Саланџак" од Струмица 
е припоено кон Земјоделската задруга „5 ноември" 
— Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 182/59. (749) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 23-11-1959 год. 
под рег бр. 2, страна 60 е запишано пререгистри-
рањето на досегашната Општа земјоделска задру-
га ,,Огражден", с. Иловица, Штипско, која за на-
така ќе го носи следниот уазив: Земјоделска 
задруга „Огражден", со седиште во с. Иловица, 
Штипско. Предмет на работењето на задругата е: 

1) земјоделство; , 
2) производство и организација на производ-

ството на задружни површини и површини по пат 
на кооперирање со производителите; 

3) укажување услуги преку механичка обра-
ботка на површини од индивдуалниот сектор, здо-
говорање и снабдување со репродукционен мате-
ријал; 

4) развивање на живинарството, лозарството, 
овоштарството и сточарството; 

5) откуп, преработка и продажба на селско-
стопански' производи; 

6) организација на штедење и кредитирање. 
Задругата ќе ја потпишуваат Ристо Илиев Ан-

донов, управник, и Мито Киров Иванов, книгово-
дител. 

Пререгистрирањето на задругата е одобрена со 
решението на Народниот одбор на општината Бо-
силево бр. 05-4100 од 30-Х1-1958 год., а согласно со 
чл. 27 од Уредбата за земјоделските задруги 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 18/58). 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 57/59. (751) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 24-Х-1959 год. 
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под рег. бр. 2, страна 1 е запишано пререгистри-
рањето на правилата на Земјоделската задруга 
„Слога", с. Пеширово, Штипско, одобрени со реше-
нието на Народниот одбор на општината Св. Ни-
коле бр. 05-6373 од 23-ХН-1959 год., а согласно со 
Уредбата за земјоделските задруги („Сл. лист на 
ФНРЈ" бр. 18/58). 

Задругата ќе ги врши следните дејности: 
1) поледелство со градинарство; 
2) сточарство; 
3) откуп и реализација на полоделски произ-

води преку кооперирање со индивидуални произ-
водители. 

За управник на задругата е назначен Боро 
Петров Тосев. Тој задругата ќе ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 258/59. (754) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 14-Х-1959 год. 
под рег. бр. 2, страна 38 е запишано пререгистри-
рањето на досегашната Општа земјоделска задруга 
„Ѓуриште", с. Преот, Штипско. Задругата ќе ги вр-
ши следните дејности: поледелство со градинарство, 
сточарство, откуп и реализација на поло де л ски про-
изводи, жива стока и реализација, организација на 
полоделски производи преку кооперирање со. инди-
видуални производители. 

Пререгистрирањето на задругата е одобрено со 
решението на Народниот одбор на општината Св. 
Николе бр. 05-3181 од 10-1Х-1959 година, а со-
гласно со Уредбата за земјоделските задруги („Сл. 
лист на ФНРЈ" бр. 18/58). з 

Овластените лица Томе Миланов Гелев, управ-
ник, и Роме Трајчев Петрушев остануваат и натака 
да ја потпишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 259/59. ' (756) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
З-Х-1959 год. под рег. бр. 6, страна 153 е запишано 
следното: Димитар Калеов, досегашен директор на 
Трговското претпријатие за селско-стопански про-
изводи на големо „Калинка", Штип, е разрешен 
од должност. За директор е назначен ,лицето Ристо 
Тимов, кој е овластен да го потпишува претпри-
јатието. 

Промената на директорот е одобрена со реше-
нието на Народниот одбор на општината Штип бр. 
01-8806/1 од 17-1Х-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 254/59. (755) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 215, стр. 683 е запишано следното: Боро 
ДИМОВСКИ, досегашен директор на Фабриката за 
производство на чевли во изградба — Куманово, со 
решението на Народниот одбор на општината Ку-
маново бр. 9943/1 од 9-У-1960 год. е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишување. 

За в.д. директор на фабриката, со решението 
на Народниот одбор на општината Куманово бр. 
9942/1 од 9-У-1960 год,, е назначен Богдан Паниќ. 

Бр. 23 - Стр. 363 

Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето, сметано 
од 25-У-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 370/60. (762) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 512, страна 1570 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претставништвото на инострани фирми 
„Јадран" во Скопје на Трговското претставништво 
на инострани фирми „Јадран" — Белград, а согла-
сно со одлуката на Работничкиот совет од 27-1У-
1960 год., сметано од 17-У-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 349/60. (765) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 160, страна 431 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината ,,Саат Кула" — Скопје бр. 03/1-4283 од 
23-ГУ-1960 год. дејноста на Продавницата бр. 1 во 
Скопје на Слаткарското претпријатие „Блед" — 
Скопје во иднина се проширува и со: производство 
и продажба на кисело млеко во лончиња и пиво 
во запечатени шишиња. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 345/60. (763) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 414, страна 1112 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претприј ати јата и ду-
ќаните Земјоделското стопанство „Арапиновски 
Рид", с. Белимбегово, Скопско, бидејќи со решение-
то на Народниот одбор на општината Петровец бр. 
01-2120 од 27-ГУ-1960 год. е припоено кон Земјо-
делското стопанство „Илинден", с Белимбегово, 
Скопско, сметано од 7-У-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 315/60. (770) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 75, страна 215 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Земјоделското стопанско претпријатие ,Д мај", 
с. Белимбегово, Скопско, бидејќи со решението на 
Народниот одбор на општината Петровец бр. 01-2120 
од 27-ГУ-1960 год. е припоено кон новоформираното 
Земјоделско стопанство ,Д мај", с. Белимбегово, 
Скопско, сметано од 7-У-1960 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 314/60. (771) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 22, 
страна 51 е запишано следното: Досегашниот упра-
вен одбор на Земјоделската задруга „Напредок", с. 
Иванковци, Титоввелешка околија, е разрешен од 
должност. 

Согласно со записникот од годишното собра-
ние на задругата, одржано на 27-Ш-1960 год., за 
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членови на управниот одбор се избрани следните 
лица: Трајче Максимов Неделков, претседател, Ра-
де Николов Алексов, Стојан Ристов Трајков, Додев 
Василков Ноне, Бијков Душанов Владе, Пешев Да-
наилов Санде и Крстев Јанев Стојадин. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 373/60. (772) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 223, страна 605 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Керамидната фабрика 
„Киро Чучук" — Титов Велес и тоа: Лазо Леони-
дов Сугарев и Никола Јордан Никушев се разре-
шени од должност и им престанува п о а ^ ^ ^ за пот-
пишување. ј 

За нови потписници на фабриката се назначени 
следните лица: Цветко Трајков Николов, шеф на 
сметководството, и Ангел Тодоров Игнов, благај-
ник. Тие фабриката ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето со стариот потписник директорот Ангел Ни-
колов Здравкин, сметано од 19-У-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 353/60. (774) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 204, свеска I е запишано следното: Се ме-
нува фирмата на Претпријатието за автотранспорт 
и шпедиција „Југотранс", со седиште во Битола, и 
во иднина ќе гласи: Претпријатие за внатрешен и 
меѓународен превоз на стоки и патници „Југотранс", 
со седиште во Битола. 

Досегашната дејност на претпријатието се про-
ширува и гласи: превоз на стока и патници во вна-
трешен и меѓународен сообраќај. ! 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 346/60. (870) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1У-1960 год. под рег. бр. 123, свеска II е запи-
шано следното: Дејноста на Продавницата бр. 1 во 
Македонски Брод на Инвалидското претпријатие 
„-Прилеп" од Прилеп се менува и ќе гласи: про-
дажба на мало на прибор за пишување, обрасци 
за претпријатија, надлештва и установи, разглед-
ници, прибор за бричење, салфети и тоалет палир, 
пластични и гумени производи. ј 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 260/60. (871) 

под рег. бр. 171, страна 455 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Гостивар бр. 1238 од 30-111-1960 година на 
Самостојниот угостителски ресторан „Македонија", 
Гостивар, му се дава статус на претпријатие и фир-
мата во иднина му се менува и ќе гласи: Угости-
телско претпријатие „Македонија", Гостивар, сме-
тано од 1-1У-1960 година. I 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 330/60. (876) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 29, 
страна 111 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга ^Пчи-
ња", село Пчиња, Кумановско, бидејќи со реше-
нието на Народниот одбор на општината Орашец 
бр. 892 од 31-Ш-1960 год. е припоена кон Земјодел-
ската задруга „Ран производ", с. Вакав, сметано од 
24-У-1960 год. 1 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 366/60. (877) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 93, страна 399 е запишано следното: Се 
брише од регистарот на задругите Земјоделската 
задруга „Гоце Делчев", с. Винце, Кумановско, би-
дејќи со решението на Народниот одбор на општи-
ната Орашец бр. 892, од 31-Ш-1960 год. е припоена 
кон Земјоделската задруга „Ран производ", с. Ва-
кав, сметано од 24-У-1960 год. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 365/60. (878) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 1, 
страна 1 е запишано следното: Се брише од реги-
старот на задругите Земјоделската задруга „Нов 
живот" с. Студена Бара, Кумановско, бидејќи со 
решението на Народниот одбор на општината Ора-
шец бр. 892 од 31-Ш-1960 год. е припоена кон Зе-
мјоделската задруга „Ран производ", с. Вакав, сме-
тано од 24-У-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 364/60. (879) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 7/60, свеска I е запишано следното: Се ме-
нува фирмата на Штедно-станбената задруга „Ра-
ботник", со седиште во Прилеп и во иднина ќе гла-
си: Градежно претпријатие „Прилепец", со седиште 
во Прилеп. I 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 186/60. (872) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 69, 
страна 283 е запишано следното: Досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Вардар", с. Ју -
румлери, Скопско, и тоа: Ване Блажевски и Стојан 
Поп Димитров се разрешени од должност и им пре-
станува правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Краљо Поп Димитров, в.д. управ-
ник, за кого има согласност од Народниот одбор на 
општината Петровец бр. 105—2772/1 , од 6-У1-1960 
год., и Никола Стојчев Тодоровски, член на управ-
ниот одбор, сметано од 20-У-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 359/60. (883) 

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

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
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под рег. бр. 515, страна 1482 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот од,бор на оп-
штината „Кале" - Скопје бр. 285 од 10-ХП-1959 
година називот на Трговското претпријатие ,,Ангро^ 
колонијал" — Скопје во иднина ќе гласи: „Ангро-
колонијал, трговско претпријатие за колонијални, 
прехранбени и мешани стоки на голема иЈ мало, 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 368/60. (885) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 519, страна 1499 е запишано следното. 
Минчоров Минчо, ш е ф на сметководството, досега-
шен потписник на ,,Македонија дрво" експорт им-
порт, Скопје, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За нов потписник на претпријатието е назначен 
Никола Иванов, шеф на сметководството, за кого 
има согласност од Општината „Идадија" — Скопје 
бр. 04-4882 од 4-У-1960 година. Тој претпријатието 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето со старите потписници: 
директорот Манасиевски Војо и Никола Периќ, сме-
тано од 17-У-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 355/60. (887) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 16, страна 51 е запишано следното: Со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Идадија" — Скопје бр. 2865 од 25-1У-1960 
год. дејноста на Трговското претпријатие за промет 
со нафта и нафтени деривати „Југопетрол", Скопје 
во иднина се проширува и со продажба на техни-
чки материјали и тоа: бензиски пумпи-автомати, 
сите делови за бензиски пумпи, плински реша, печ-
ки, греалици и делови за плински инсталации, сме-
тано од 25-1У-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 352/60. . (889) 

I 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 540, страна 1589 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Земјоделското стопанство „27 март", село Дол-
но Коњари, општина Петровец, Скопско, бидејќи 
со решението на Народниот одбор на општината 
Петровец бр. 01-1925/1 од 18-1У-1960 година е при-
поено кон Земјоделското стопанство „Гоце Дел-
чев", с. Јурумлери, Скопско, сметано од 20-У-1960 
година. I 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 357/60. (891) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 419, страна ИЗО е запишано следното. 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Петровец бр. 01-1929/1 од 18-1У-1960 година 
КОН Земјоделското стопанство „Гоце Делчев", с. Ј у -
румлери, Скопско е припоено Земјоделското сто-
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панство „27 март" с. Долно Коњари, Скопско, сме-
тано од 20-У-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 355/60. (892) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 619, страна 569 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Фабриката во изградба за мешање на сточна 
храна, с. Белимбегово, Скопско, бидејќи со реше-
нието на Народниот одбор на општината Петровец 
бр. 01-2120 од 27-1У-1960 год. е припоена кон ново-
формираното Земјоделско стопанство „Илинден" с. 
Белимбегово, Скопско, сметано од 12-У-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 339/60. (893) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 620, страна 575 е запишано следното. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието во изградба за индустри-
ски тов на пилиња, с. Билимбегово, Скопско, би-
дејќи со решението на Народниот одбор на општи-
ната Петровец бр. 01-2120 од 27-ГУ-1960 год. е при-
поено КОН новоформираното Земјоделско стопан-
ство „Илинден", с. Белимбегово, Скопско, сметано 
од 12-У-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 338/60. , (894) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 198, страна 543 е запишано следното. 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Тетово бр. 04-5288/1 од 12-У-1960 година 
називот на Фабриката за волнени ткаенини ,,Тодор 
Ципоски — Мерџан", Тетово, во иднина се менува 
и ќе гласи: Волнарски комбинат „Тодор Ципоски — 
Мерџан" — Тетово, односно скратено „Тетекс" — 
Тетово. ; 

Согласно со ^рецитираното решение се менува 
и дејноста и во иднина е: производство на волнени 
и полуволнени ткаенини, волнена преѓа и тешка 
конфекција. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 383/60. (896) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-У-1960 година под рег. бр. 62, свеска III е запи-
шано следното: Никетула Истрефи, досегашен пот-
писник на Земјоделската задруга „Фадил Винца", 
од с. Велешта е разрешен од должност. За потпис-
ник е овластен Ристо Николоски, кој заедно со до-
сегашното овластено лице Муча Муса ќе ја пот-
пишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 335/60. (902) 

. I 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

декл во регистарот на стопанските организации; на 
13-1-1960 година под рег. бр. 37, свеска I I I е запи-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 



Стр. 362, - Бр. 23 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 8 јули 1961 

шано следното: Јаков Несторовски, досегашен ди-
ректор на Трговското претпријатие „На-Ма" од 
Струга е разрешен од должност. За потписник на 
претпријатието се овластува Киро Милевски, сега-
шен директор на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи 
бр. 12/60. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-У-1960 година под рег. бр. 7/56, свеска II е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на стопан-
ските организации Земјоделското претпријатие 
„Градинар", со седиште во с. Бучин, Битолско, би-
дејќи е припоено кон Земјоделското стопанство 
„Кузман Јосифовски — Питу", со седиште во 
Славеј, Битолско. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 294/60. (905) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-У-1960 год. под рег. бр. 52/55, свеска И е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на стопан-

ските организации Трговското претпријатие „Аро-
ма", со седиште во Прилеп, бидејќи е припоено кон 
Трговското претпријатие „Иднина" од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 334/60. (908) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-У-1960 год. под рег. бр. 7/55, свеска IV е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на стопан-
ските организации Трговското претпријатие „Побе-
да", со седиште во Ресен, бидејќи е припоено кон 
Трговското претпријатие ,Д1респанско Езеро" од 
Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 341/60. (910) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-У-1960 година под рег. бр., 1/58, свеска V е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на стопан-
ските организации Претпријатието за обработка, 
откуп и продажба на тутун „Горица" во Кичево, 
бидејќи е припоено коп Претпријатието за откуп 
и обработка на тутун ,.Треска", Македонски Брод, 
Охридска околија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 344/60. (906) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 8-Х-1959 година 
под рег. бр. 4, страна 86 е запишано следното: Со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната Кочани бр. 01-6119/1 од 24-УШ-1959 година 
Земјоделската задруга „Дамјаница" од с. Нивичани 
е припоена кон Земјоделската задруга „Галевица", 
с. Пантелеј, Штипско. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 238/59. (925) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Виница бр. 
05-1607/1—60 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 47, 
рег. бр. 147 занаетчискиот дуќан под фирма: Сто-
лар Методи Филипов Сина динов, со седиште во 
село Блатец. Предмет на работењ-ето на дуќанот е: 
столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методи 
Филипов Синадинсе. (172ј) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 21-ГУ-1959 го-
дина под рег. бр. 3, страна 26 е запишано следното: 
Досегашниот управник на Општата земјоделска 
задруга „Средорек" од Кочани, Милан Митев, е 
разрешен од должност. На негово' место за управ-
ник се именува лицето Тоде Ангелов Стаменко, кој 
е овластен да ја потпишува задругата. 

Истовремено се менува и досегашниот книго-
водител на задругата Митко Петров. За книгово-
дител е назначен Димитар Блажев Петров, кој како 
и управникот е овластен да ја потпишува задру-
гата. 

Промената на потписниците е одобрена со ре-
шението на Народниот одбор на општината ЈСочани 
бр. 03-1489/1 од 26-11-1959 година. 

Од Окружниот стопански' суд во Штип, Фи 
бр. 161/59. (928) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Виница бр. 
05-1328/1—60 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 48, 
рег. бр. 148 занаетчискиот дуќан под фирма: Бер-
беро-фризер Симион Герасимов Трифунов, со се-
диште во с. Блатец. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: берберо-фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја по т и п у в а сопственикот Сими-
он Гераоимов Трифунов. (173) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Виница бр. 
05-1517/1—60 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 48, 
рег. бр. 149 занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач 
Борис Тодоров Петров, со седиште во с. Лаки. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Тодоров Петров. (174) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Гости-
вар бр. 04-7406 од 17-Х1-1960 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 62, рег. бр. 498 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Харагампие Миновски, со седиште 
во Гостивар, ул. „Васил Василевски" бр. 13. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: столарски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хара-
ламлие Миновски. (178) 
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Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кочани; 
бр. 03-6867 од 10-Х1-1960 година, е запишан во ре-
гистарот на 'занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 222, рег. бр. 22)2/111 занаетчискиот дуќан! 
под фирма: Саатчија Никола Киров Ефтимов, со 
седиште во Кочани, ул. „Љупчо Сантов". Предмет 
на работењето на дуќанот е: поправка на саати, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Киров Ефтимов. (179) 

Врз основа на дозволата од Советот за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кратово 
бр. 05-2800/1 од 26-Х-1960 година, е запишан! во) 
(регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 103 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Плетач Вера Георгиева, со седиште во с. Шлегово. 
Предмет на работењето на дуќанот е: плетачка ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вера 
Георгиева. (180) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и труд на Наредниот одбор на општината 
Кочани бр. 03-7206 е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 223, 
рег. бр. 223/Ш занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Саздо Атанасов Георгиев, со седиште во 
с. Вранинци. Предмет на работењето на дуќанот е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Саздо 
Атанасов Георгиев. (181) 

е: вулка низа турска дејност и изработка на предмети 
од гума. 

Фирмата ќе ја потпишува сопствешикот Трејан 
Томиќ Станковиќ. (184) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Тетово бр. 04-906/1960 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници! на страна 509, рег. бр. 510 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Слаткар Адови Џелила Азир, со 
седиште во Тетово, ул. „Тодор Ципоски — Мерџан" 
бр. 59. Предмет на работењето на дуќанот е: пра-
вење и продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Адови 
јЏелила Азир. (185) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Берово бр. 
03-3287/1 од 1-ХИ-1960 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 38, рег. бр. 674, свеска II занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар Методи Глигоров Попчев-
ски, со седиште во с. Смојмирово. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: столарски изработки и ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методи 
Глигоров Попчевски. (182) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Ѓорче 
Петров бр. 03-5438/1 од 21-Х1-1960 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 35, рег. бр. 35, свеска И занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Илија Трајков 
Кацевски, со седиште во с. Оризари. Предмет на 
работењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Трајков Нацевски. (183) 

КОНКУРСИ 
На основа член 34 и 35 од Законот за јавните 

службеници, Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на Општината Кисела Вода -
Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 
за 

1. Началник на Одделението за Комунално-
станбени работи, референт I врста со 5 години 
работен стаж — — — — — — — — — 1 

2. Шеф на Отсекот за стопански работи, 
референт I или II врста со 5 год. работен стаж 1 

3. Референт за промет, угостителство и ту-
ризам, референт П^или Ш група со 3 години 
работен стаж — — — — — — — — — 1 

4. Референт по стопански! инвестиции, ре-
ферент II група и 3 години работен стаж — — 1 

5. Шеф на Отсекот за народно здравје и 
социјална заштита, референт II или Ш група и 
5 години работен стаж —; — — — — — 1 

За работните места наведени под точка 1 И 2 
има обезбедено стан. 

Овој конкурс важи до пополнувањето на ра-
ботните места. (855) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Ѓорче 
Петров бр. 03-5893/1 од 9-ХИ-1960 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 36, рег. бр. 36, свеска II зана-
етчискиот дуќан под фирма: Вулканизер Тројан 
Томиќ Станковиќ, со седиште во Ѓорче Петров, ул. 
ЈМ. Тито" бр. 58. Предмет на работењето на дуќанот 

Здравствениот дом во Штип 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за ШЕФ на Диспанзерот за мајкж и деца 
од претшколска возраст 

УСЛОВИ: 
Да е лекар педијатер и да ги исполнува усло-

вите од чл. 31 од Законот за јавните службеници. 
. Стапување на работа веднаш. 

Личен доход спрема Правилникот за расподела 
на личниот доход на службениците и работниците 
на домот. 

Конкурсот останува отворен до пополнувањето 
на работното места (824) 
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КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 

- СААТ КУЛА 

р а с п и ш у в а 

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

1. Началник на Заедничка техничка служба 
на Општините Саат Кула и Кале — — — — 1 

УСЛОВИ: Кандидатот да има висока или виша 
школска спрема, положен стручен испит и на ј -
малку 10 години пракса во струката. 

Молбите со другите документи, како и кус опис 
на работите што ги вршел досега кандидатот да се 
достават до Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на Општината Саат Кула — 
Скопје. ј 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (799) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ГЕОДЕТСКАТА 
УПРАВА НА НРМ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на две работни места и тоа: 
1) еден инж. агроном I врста и 
2) еден референт И врста. 
Услови: Да има завршено земјоделско-шумар-

ски факултет со пракса најмалку од 2 години. 
Плата по Законот за јавните службеници, а по-

ложај на плата спрема Одлуката на Извршниот со-
вет на НРМ. I 

Настап на работа од 1. УШ. 1961 година. 
Документите да се достават по чл. 31 од Зако-

нот за јавните службеници. 
Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-

ните места. (800) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-

ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а о п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Директор на Факултетското земјоделско сто-

панство — с. Трубарево, 
2. За еден наставник (во сите звања) по пред-

метот Економика к а шумско-стопанските органи-
зациони единици, 

3. За еден стален или хонорарен наставник (во 
сите звања) по предметот Економика на шумското 
стопанство, 

4. За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот Овчарство, 

5. За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот Свињарство, 

6. За еден асистент по предметот Хемија, 

7. За преизбор на асистент по предметот Одгле-
дување на шумите, 

8. Виши стручен соработник — за раководител 
на практични работи по предметот Полјоделство. 

УСЛОВИ: 
За работното место под точка 1. редовен или 

вонреден професор, доцент, научен советник, виши 
научен соработник и научен соработник. 

За работните места под точка 2 до 8 кандида-
тите треба да ги исполнуваат условите по член 33 
од Општиот закон за факултетите и универзите-
тите. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Покрај пријавата кандидатот треба да прило-
ж и диплома за завршен факултет и документи по 
член 31 од Законот за јавните службеници. Кан-
дидатите државни службеници поднесуваат извод 
од службеничкиот лист. Покрај пријавата треба да 
се достави кратка биографија со податоци за до-
сегашната работа, потврда од установата каде што 
е на служба дека нема материјални обврски спрема 
истата, потврда од претпријатието-установата дека 
ќе биде ослободен од службата (доколку кандида-
тот биде избран), список на научни и стручни тру-
дови (ако има и по еден примерок од истите). 

Рок за пријавување 15 дена по објавувањето на 
конкурсот, а во колку не се пополнат во тој рок 
конкурсот се продолжува до нивното пополнување, 
со тоа што крајниот рок на конкурсот е 31 декември 
1961 година. (825) 

СОДРЖИНА 

117. Одлука за процентот од средствата на 
заедничките резерви на стопанските ор-
ганизации што му припаѓа на Резервниот 
фонд на Народна Република Македонија 361 

118. Одлука за придонесот на Републичкиот 
инвестиционен фонд — — — — — 361 

119. Одлука за давање согласност на финан-
сискиот план на Републичкиот опште-
ствен фонд за школство за 1961 година 361 

120. Препорака за натамошното развивање на 
на стопанските начела во станбената 
изградба — — — — — — — — 362 

121. Препорака за натамошните мерки за 
унапредување на школството — — — 363 

122. Потврда за задолжително толкување — 364 
123. Уредба за изменување и дополнување на 

Уредбата за основање Совет за научна 
работа на Народна Република Македо-
нија — — — — — — — — — 354 

124. Решение за дополнување на Решението 
за основање Сервис за вршење тран-
спортни услуги на републичките органи и 
установи — — — — — — — — 365 

125. Правилник за утврдување минималниот 
износ за надоместокот за користење на 
пасиштата — — — — — — — — 366 
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