
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Леток, 22 декември 1961 
С к о п ј е 

Број 40 Год. XVII 

Претплатата за 11X51 год. изнесува 
1500 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

221. 

На основа члзн 55 од Законот за д р ж е н а т а 
управа („Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/56;, Из-
вршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ УПРАВА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ 

ОДНОСИ 

Член 1 
Се основа Управа за имотно-правни односи 

(во натамошниот текст: Управа) како републички 
орган на управата во состав на Државниот секре-
таријат за работи на финансиите. 

Член 2 
Во делокруг на Управата спаѓаат управните ра-

боти од републичка надлежност во областа на еви-
денцијата и заштитата на фондот на недвижниот 
општонароден имот (аграрна реформа и колони-
зација, експропријација, национализација, конфи-
скација, земјишен фонд, промет на земјишта и 
згради), како и работите во врска со спроведува-
њето на сојузните и републичките прописи кои ги 
регулираат имотните односи на фондот. 

Член 3 
Со работата на Управата раководи директор, 

кого го назначува и разрешува Извршниот совет 
по предлог од Државниот секретар за работи на 
финансиите. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа уредба служ-

бениците на досегашното Одделение за имотно-
правни односи на Државниот секретаријат ^а ра-
боти на финансиите стануваат службеници на 
Управата. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Бр. 09-3528/1 
25 ноември 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

222( ^ % 

На основа главна XVI оддел 1 точка 9 од Оп-
штествениот план за стопанскиот развиток на На-
родна Република Македонија за Д961 година, во 
врска со точка II од.Одлуката за расподелба на 

средствата од 1.850 милиони динари одобрени на 
Републичкиот инвестиционен фонд со Одлуката на 
Сојузниот извршен совет за употреба на средствата 
од 8.000 милиони динари предвидени со Сојузниот 
општествен план за 1961 година за унапредување 
развитокот на стопански неразвиените подрачја 
(„Службен весник на НРМ" број 26/61), Извршниот 
совет донесува 

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

ФОНД ЗА РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 
НЕРАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

1. Средствата во износ од 160 милиони денари 
определени за задолжително учество за добивање 
заеми од Општиот инвестиционен фонд согласно 
точка I од Одлуката за расподелба на средствата 
ед 1.850 милиони динари одобрени на Републичкиот 
инвестиционен фонд со Одлуката на 'Сојузниот из-
вршен совет за употреба на средствата од 8.000 ми-
лиони динари предвидени со Сојузниот општествен 
план за 1961 година за унапредување развитокот 
на стопански неразвиените подрачја ќе се д о п р у -
ваат под условите определени во оваа одлука. 

2. Средствата од претходната точка ќе се да-
ваат во вид на кредит за обезбедување на задол-
жително учество за добивање кредити од Опште-
ствениот инвестиционен фонд за градежна механи-
зација и опрема. , 

3. Корисници на кредитите можат да бидат 
инвеститорите на кои од Општиот инвестиционен 
фонд им е одобрен кредит за намената од претход-
ната точка. 

4. Кредитите ќе ги одобрува Југословенската 
инвестициона банка - Централа за НР Македо-
нија врз основа на посебни барања. 

5. Инвеститорите се должни да обезбедат уче-
ство во основниот кредит од сопствени средства од 
најмалку 5%. 

6. Кредитите, во однос на рокот за враќање и 
интересната норма, ќе се одобруваат под истите 
услови како и основниот кредит од Општиот ниве^ 
стиционен фонд. 

7. С н а одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „,Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09-3576/1 
25 ноември 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар,. Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 
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223. 
На основа глава XVI, оддел 1, точка 9 од Оп-

штествениот план за стопанскиот развиток: на На-
родна Република Македонија за 1961 година, во 
врска со точка II од Одлуката за расподелба на 
средства од 1.850 милиони динари одобрени на Ре-
публичкиот инвестиционен фонд со Одлуката на 
Сојузниот извршен совет за употреба на средствата 
од 8.000 милиони динари предвидени во Сојузниот 
општествен план за 1961 година за унапредување 
развитокот на стопански неразвиените подрачја 
(„Службен весник на НРМ", бр. 26/61), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ Ќ Е СЕ ДАВААТ КРЕ-
ДИТИ ЗА ОПШТЕСТВЕН СТАНДАРД ОД СРЕД-
СТВАТА ДАДЕНИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕ-
СТИЦИОНЕН ФОНД ЗА РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 

НЕРАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

I. Средствата во износ од 150 милиони динари 
определени за општествен стандард согласно точка 
I од Одлуката за расподелба на средствата од 1.850 
милиони динари одобрени на Републичкиот инве-
стиционен фонд со Одлуката на Сојузниот извршен 
совет за употреба на средствата од 8.000 милиони 
динари предвидени со Сојузниот општествен план 
за 1961 година за унапредување развитокот на сто-
пански неразвиените подрачја, ќе се доделуваат 
под условите определени со оваа одлука. 

II. Средствата од претходната точка ќе се да-
ваат во вид на кредит за изградба и опремување 
на објекти за стручното школство. 

Ш. Средствата од точка I на оваа одлука, Ју-
гословенската инвестициона банка — Централа за 
НР Македонија ќе ги одобри на Републичкиот оп-
штествен фонд за школство, за намената од прет-
ходната точка. 

Средствата о-д точка I ќе се одобрат на Репуб-
личкиот општествен фонд за школство со инте-
ресна норма од 4% и рок за враќање кој не може 
да биде подолг од 10 години. 

IV. Начинот на одобрувањето на средствата на 
непосредните корисници и другите услови за ко-
ристење на средствата ги определува Управниот 
одбор на Републичкиот општествен фонд за школ-
ство, со тоа што за користење на овие средства 
инвеститорите се должни да обезбедат учество од 
најмалку 30%. 

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09-3577/1 
25 ноември 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

224. 

На основа став 2 забелешката 4 — кон Тари-
фен број 104 од Делот II — Данок на промет на 

производи — Тарифата за данокот на промет (,,Сл. 
лист на ФНРЈ" бр. 19/61, 27/61 и 31/61), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА ВИНО И РАКИЈА ШТО 
МОЖАТ ДА СЕ ПОТРОШАТ ВО ДОМАКИНСТВО-

ТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ 
ДАНОК НА ПРОМЕТ 

I 
Производителите на природно вино од сурови-

ни од сопствено производство во производната 
1961/1962 година можат да потрошат во своето до-
маќинство без плаќање данок на промет по Та-
рифен број 103 од Делот II — Данок на промет на 
производи — на Тарифата за данокот на промет, 
по 80 литри природно вино на секој член нга до-
маќинството повозрасен од 15 години. 

II 
Производителите на природна ракија е,д су-

ровини од сопствено производство во производната 
1Ѕ61/1962 година можат да потрошат во своето до-
маќинство без плаќање данок на промет по Тари-
фен број 104 од Делот II — Данок на промет на 
производи — на Тарифата за данокот на промет, по 
6 хектслитарски степени природна ракија за секој 
член на домаќинството повозраетен од 18 години. 

III 
Под условите од претходните точки од оваа 

одлука истите количини на вино и ракија им се 
одобруваат на селанските работни задруги, како и 
на лозарските задруги, за членовите на домаќин-
ствата зачленети во тие задруги, со тоа да на овие 
домаќинства не можат да им се одобруваат посебни 
количини од виното и од ракијата произведена во 
приватното стопанство. 

IV 
Како производна 1961/1962 година во смисла на 

оваа одлука се смета: за виното времето од 20 ноем-
ври 1961 до 19 ноември 1962 година, а за ракијата 
времето од 1 февруари 1961 година до 31 јануари 
1962 гсдина. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува за производ-
ната година пропишана во претходната точка. 

Бр. 09-3507/1 
25 ноември 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

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

225. 
На основа точка 2 став 2 од Упатството за 

спроведувањето на избори односно именување на 
први органи на управување во осигурителните за-
води и во заедниците на осигурувањето („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 39/61), Извршниот совет доне-
сува 
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О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ВРЕМЕТО ЗА ОДРЖУВАЊЕ 
НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЈАТА 

НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ЗАВОДИ 
1. Осшурителните заводи на територијата на 

Народна Република Македонија ќе одржат избори 
за членови на собранијата на осигурителните за-
води до 31 декември 1961 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на 
НРМ". I 

Бр. 09-3890/1 
И декември 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

226. 
На основа член 6 и 59 од, Законот за осигури-

телните заводи и заедниците на осигурувањето, во 
врска со точка 12 од Одлуката за постапката за 
основање осигурителни заводи и заедници но оси-
гурувањето („Службен лист на ФНРЈ" бр. 38/61), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦА НА ОСИГУРУ-

ВАЊЕТО 
1. Се основа Заедница на осигурувањето во 

која се здружуваат осигурителните заводи на те-
ритопијата на Народна Република Македонија. 

Седиштето на Заедницата е во Скопје. 
2. Заед,ницата на осигурувањето ќе почне со 

работа на 1 јануари 1962 година. 
3. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на 
НРМ". 

Бр. 09-3889/1 
11 декември 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

227. 
На основа точка 56 од Упатството за спроведу-

вањето на избори односно именување на П Р В И ор-
гани на управување во осигурителните заводи и во 
заедниците на осигурувањето („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 39/61), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВКУПНИОТ БРОЈ ЧЛЕНОВИ НА СОБРА-
НИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО 
БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
ШТО ГИ ИМЕНУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И 
БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
ШТО ЈЌЕ ГИ ИЗБИРААТ СОБРАНИЈАТА НА 
ПОЕДИНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ЗАВОДИ ВО ЗАЕД-

НИЦАТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО 
1. Вкупниот број на членовите на Заедницата 

на осигурувањето изнесува 45 членови. 
2. Извршниот совет именува 9 членови на со-

бранието на Заедницата. 

3. Собранијата на поедини заводи здружени во 
Заедницата на осигурувањето ќе изберат следниот 
број на членови на собранието на Заедницата: 

Осигурителниот завод во Скопје 7 членови 
Осигурителниот завод во Битола 3 членови 
Осигурителниот завод во Прилеп 3 членови 
Осигурителниот завод во Штип 2 члена 
Осигурителниот завод во Кочани 1 член 
Осигурителниот завод во Радовиш 1 член 
Осигурителниот завод во Пробиштип 1 член 
Осигурителниот завод во Св. Николе 1 член 
Осигурителниот завод во Струмица 2 члена 
Осигурителниот завод во Т. Велес 2 члена 
Осигурителниот завод во Тетово 3 членови 
Осигурителниот завод во Куманово 3 членови 
Осигурителниот завод во Кава,д,арци 2 члена 
Осигурителниот завод во Неготино 1 член 
Осигурителниот завод во Охрид 2 члена 
4. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 

објавување во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 09-3891/1 
11 декември 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

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

228. 

На основа на член 35 став 1 од Законот за кре-
дитни и други банкарски работи (^Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 10/61) и точките 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 3 од 
Одлуката за условите и начинот под кои ќе с^ да-
ваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд 
за сообраќај („Службен весник на НРМ" бр. 35/61), 
во согласност со Одборот за стопанство на Изврш-
ниот совет на НРМ, Југословенската инвестициона 
банка — Централа за НРМ — Скопје распишува 

Х1ЛУ К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ОД 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИ-

ЦИОНЕН ФОНД ЗА СООБРАЌАЈ 

I. Со овој конкурс се одредуваат поблиску 
условите за давање инвестициони кредити од сред-
ствата на Републичкиот инвестиционен фонд за 
сообраќај. 

И. Кредитите од претходната точка ќе се одо-
бруваат само за набавка и монтажа на автоматски 
месни телефонски централи. 

За автоматски месни це нтрали кои веќе би те 
во употреба не може да се користат средства од 
кредитот одобрен според овој конкурс. 

III. Корисници на кредитот за целите од прет-
ходната точка можат да биддт: 

— стопански организации за поштенско-теле-
фонско-телеграфски сообраќај, и 

— политичко-територијални единици. 
IV. Кредитите за набавка монтажа на автомат-

ски месни телефонски централи ќе ги дава Југо-
словенската инвестициона банка — Централа за 
НРМ — Скопје, само под услов со бараниот кредит 
и со другите расположиви средства на корисникот 
на кредитот, односно гарантот да се обезбедува пот^ 
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полна набавка и монтажа на автоматската мссна 
телефонска централа за која се бара кредитот. 

V. Кредлтобарачите се должни во трошоците 
на инвестицијата да обезбедат минимално учество 
од 10% од претсметковната вредност на инвести-
цијата и да положат гарантен износ од 5% од одо-
брениот кредит. 

VI. Најниска годишна интересна норма што 
може да се понуди е 6%. 

VII. Понудениот рок за враќање на кредитот 
не може да биде подолг од 12 години. 

VIII. Барањето за инвестиционен кредит за 
оваа намена треба да ги содржи следниве податоци: 

— целта за која се бара кредитот; 
— висината на кредитот, 
— износот на средствата со кои кредитобара-

чот или неговиот гарант учествува во трошоците 
на инвестицијата, 

— интересната норма и рокот на враќањето на 
кредитот што ги нуди кредитобарачот, 

— рокот за почетокот и рокот за завршетокот 
на набавката и монтажата на предвидената авто-
матска централа и денот од кога започнува да тече 
враќањето на кредитот. 

IX. Барањето за инвестиционен кредит се под-
несува на обрасците од Југословенската инвести-
циона банка што моажт да се добијат кај нејзините 
филијали во Скопје и Битола (ЗП). 

Кон барањето за кредит кредитобарачот под-
несува: 

1. Инвестициона програма изработена според 
Основниот закон за изградба на инвестиционите 
објекти („Службен лист на ФНРЈ" бр. 45/61). 

Инвестиционата програма и решението на до-
несување на инвестиционата програма, мораат да 
бидат поврзани во една целина и запечатени со 
печат од органот што го издал решението за доне-
сување на програмата. 

2. Кон барањето за кредит за набавка и мон-
тажа на автоматски месни телефонски централи, 
што е предвидено во точка I од овој конкурс, ако 
пресметковната вредност на барањето не го минува 
износот од 30 мил. дин. може место инвестиционен 
елаборат да се поднесе скратена документација 
која треба да содржи податоци за функцијата, на-
мената и економската оправданост на инвестици-
јата (,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 35 и 39/57). 

3. Доказ за обезбедување на средства за пола-
гање на 5% гарантен износ, како и средства за 
учество во трошоците на инвестицијата. 

4. Потврда за кредитната способност на креди-
тобарачот издадена од страна на Банката кај која 
кредитибарачот има текушта односно жиро сметка. 
Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена 
од поднесувањето на барањето. 

5. Оверен препис од решението за решето аци ја 
на стопанската организација — кредатобарач. 

X. Банката може да го услови одобрувањето 
на кредитот со гаранција на политичко-територи-
јалните единици. 

XI. Барањето за инвестиционен кредит и ин-
вестициониот елабо-рат со сите прилози се подне-
суваат во три примероци до надлежните филијали 

на Југословенската инвестициона банка — Центра-
ла за НРМ (Скопје и Битола). 

XII. Првенство во добивање на кредит по овој 
конкурс ќе имаат кредитобарачите што: 

— обезбедиле сопствени згради и мрежа според 
планираниот капацитет на автоматската-телефон-
ска централа или тоа го обезбедуваат до денот на 
почетокот на користењето на кредитот, 

— нудат поголемо сопствено учество, пократок 
рок за враќање на кредитот и повисока интересна 
норма, и 

— постигнат поголем степен на користењето на 
телефонската мрежа. 

XIII. Корисникот на кредитот е должен, во 
рокот одреден при склучувањето на договорот за 
кредит со Банката, набавената и монтираната авто-
матска месна телефонска централа да ја стави во 
употреба. 

XIV. Барањата што ќе бидат поднесени во рок 
од два месеци по објавувањето на овој конкурс во 
„Службен весник на НРМ", ќе се сметаат како 
поднесени барања во првиот рок и ќе се разгледу-
ваат и одобруваат по овој конкурс. 

Барањата поднесени по истекот на првиот рок 
ќе бидат разгледувани сукцесивно во текот на 1962 
година во рамките на расположивите средства за 
оваа намена. 

XV. Во сб друго за овој конкурс важат одред-
бите од Законот за банките и Законот за кредит-
ните и други банкарски работи (,,Сл. лист на ФНРЈ" 
бр. 10/1961 год.) и Одлуката за начинот и условите 
под кои ќе се даваат кредити за инвестиции од Ре-
публичкиот инвестиционен фонд, како и другите 
постојни прописи. 

Бр. 23/2411 
14 декември 1961 година 

Скопје 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Управниот одбор 

Главен директор, на Републички средства, 
Трајан Ивановски, с. р. Мориц Романо, с. р. 

На основа на точка 1 од Решението за овла-
стување на Одборот за стопанство на Извршниот 
совет на НРМ за давање согласност на конкурсите 
за кредити од Републичкиот инвестиционен фонд 
бр. 09-379/1 од 4. IX. 1961 год. Одборот за стопан-
ство на Извршниот совет е согласен со конкурсот 
за давале инвестициони кредити од средствата на 
Републичкиот инвестиционен фонд за набавка и 
монтажа на автоматски месни телефонски цен-
трали. 

Бр. 04-170/9 - а : . ' . ! 
14 декември 19(51 година 

Скопје 
Претседател 

,, - , на Одборот за стопанство, 
Благој Попов, с. р. 
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О м а с е н дел 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 20-16527 од 24 август 
1961 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Јовановски Трајан, роден на 27 март 1934 го-
дина во с. Вујковци, Скопска околија, од татко 
Јовановски Трипун и мајка Петра, така што во 
иднина фамилијарното име ќе му гласи Спасовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
ве „Службен весник на НРМ". (215) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 15926/1 од 3 август 1961 
година, ја одобри промената на личното име на Ко-
тевски Антоније, роден на ден 15 мај 1930 година 
во село Граиште, Битолска околија, од татко Ко-
тевски Цветан и мајка Петкана, така што во идни-
на личното име ќе му гласи Милошевски Дончо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (233) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16716/1 од 15 септем-
ври 1961 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Пасков Александар, роден па ден 
21 декември 1922 година во село Габрене, Петрич-
ко, НР Бугарија, од татко Пасков Стојко и мајка 
Паскова Добринка, род. Аризанова, така што во 
иднина фамилијарното име ќе му гласи Узунов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,^Службен весник на НРМ". (235) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16716/1 од 15 септем-
ври 1961 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Паскова Вела, родена на ден Л ап-
рил 1924 година во село Скрт, Петричко, НР Буга-
рија, од татко Петров Трајко и мајка Петрова Дим-
ка, род. Кутушева, така што во иднина роденото 
име ќе И гласи Узунова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ'. (236) 

Државниот секретаријат внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16716/1 од 15 с е т е м -
ври 1961 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Пасков Горѓи, роден на ден 15 јуни 
1943 година во с. 'Скрт, Петричко, НР Бугарија, од 
татко Пасков Александар и мајка Паскова Рела, 
род. Петрова, така што во иднина фамилијарното 
име ќе му гласи Узунов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (237) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16719/1 од 14 септем-
ври 1961 година, ја одобри промената на роденото 
име на Лазаревски Новак, рЗДен на 26 април 1926 
година во с. Мургаш, Кумановска околија, од татко 
Лазаревски Милош и мајка Зорка, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Санде. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (241) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17930/61 година, ја 
одобри промената на фамилијарното име на Ѓор-
ѓиевски Владимир, роден на ден 10 април 1931 го-
дина во с. Растојца, Битолска околија, од татко Ни-
кола и мајка Милица ѓорѓиевски, така што во ид-
нина фамилијарното име ќе му гласи Петревски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (242) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-20048/1 од 25 ноември 
1961 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Стојановиќ Мирослав, род,ен на 7 де-
кември 1934 година во с. Кнез Село, Нишка око-
лија, од татко Андон и мајка 'Стојна, така што во 
иднина фамилијарното име ќе му гласи Христовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (243) 

Државниот секретаријат за внатрешни: работи 
на НРМ, со решението бр. 20-19730 од 22 ноември 
1901 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Прцова Тода, родена на 16 јули 1941 година, 
во с. Љубанци, Скопска околија, од татко Петар и 
мајка Доста, така што во иднина фамилијарното 
име ќе и гласи Белкова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен: весник на НРМ". (244) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-19726 од 22 ноември 
1961 година, ја одобри промената на личното име 
на Темелковски Радмило, роден на 20 август 1936 
година во с. Неготино, Титоввелешко, од татко Ге-
расим и мајка Менка, така што во иднина личното 
име ќе му гласи Илов Рада. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (245) 

Државниот секретаријат за внатрешни! работи 
на НРМ, со решението бр. 20-19728 од 22 ноември 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Стаменков Милко, роден на 8 јануари 1932 го-
дина во с. Кркља, Кумановска околија, од татко 
Ристо и мајка Спасена, така што во роднина роде-
ното име ќе му гласи Миле. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (246) 

Државниот секретаријат за внатрешни! работи 
на НРМ, со решението бр. 20-19731 од 27 ноември 
1961 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Садула Елмас, роден на 14 август 1935 го-
дина во село Којнаре, Охридска околија, од татко 
Садула и мајка Ике, така што во иднина фамили-
јарното име ќе му гласи Осман. 

Промената на фамилијарното име се претег-
нува и на неговото малолетно дете Садула Садула, 
роден на 24 јули 1961 тежина во гр. Скопје. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (247) 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-19732 од 2,2 ноември 
1961 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Садула Зумрије, родена на ден 10 сеп-
тември 1937 година во село Стогово, Качаничка 
околија, од татко Јусуф и мајка Хава, така што 
во иднина фамилијарното име ќе И гласи Османи. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (248) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-20028/1 од 22 ноември 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Јашарова Драга, родена на ден 1 октомври 1956 
година во град Битола, Битолска окапи ја, од мајка 
Љуба, така што во иднина роденото име ќе и гласи 
Еда. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (249) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16716/1 од 15 септем-
ври 1061 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Паскова Станка, родена на ден 
29 јуни 1948 година во село Смоларе, Штипска око-
лија, од татко Пасков Александар и мајка Паскова 
Вела, рон,. Петрова, така што во иднина фамили-
јарното име ќе И гласи Узунова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (238) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16716/1 од 15 септем-
ври 1%1 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Пасков Стојан, роден на 23 февру-
ари 1956 година во село Ново Село, Штипска око-
лија, од татко Пасков Александар и мајка Паскова 
Вела, род. Петрова, така што во иднина фамили-
јарното име ќе му гласи Узунов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ' . (239) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17423 од 18 септември 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Илиев Алексо, роден на ден 1 август 1937' го-
дина во с. Орел, Штипска околија, од татко Милан 
Илиев и мајка Стојка Илиева, така што во и д чина 
роденото име ќе му гласи Ацо. 

Оваа промена важи ол ленот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (240) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Зекманова Даринка, од Скопје, ул. „Истарека" 
бр. 4, подаде тужба за развод на бракот против 
тужениот Зекманов Методиев Томе, од Скопје, а 
сега во неизвесност. 

Се повикува тужениот Зекманов Методиев То-
ме, а сега во неизвесност, во рок од 30 дена од обја-
вувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" да ја соопшти на судот својата точна адреса 
или да се јави лично. Во противен случај ќе му 
биде одреден старател кој ќе го застапува на рас-
правата на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 902/61. (234) 

22 декември 1961 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КИЧЕВО 

При овој суд се води оставинска постапка по 
оставината на пок. Асаноски Бакија, бив. од село 
Лисичани, Кичево. Во врска со тоа се повикува 
лицето Садула Лимани, кој живее во Албанија со 
непознато место на живеење, да се во рок од една 
година јави на овој суд поради давање наследнич-
ка изјава. Во противно, оставината ќе се расправи 
спрема изјавата на поставениот му старател. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Кичево, О. бр. 57/61. (231) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Скопје об.а.вува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 412, страна 104 е запишано следното: 

Согласно со решението на Народниот опбор па 
општината Идадија — Скопје под број 18950 од 
9-Х1-1961 година Претпријатието за изработка на 
амбалажа, градежна столарија и мебели „Шар", 
Скопје, се става под редовна ликввдација. 

Со решението број 01-12764 од 7-Х1-1958 година 
на Наредниот одбор на општината Идадија, Ск ПЈС 
за членови на ликвидационата комисија се одре-
дени1 следните лица: 

а) Стевче Димовски, претседател на комисијата 
б) Рувче Велков, член на ќ,е мисијата, 
в) Темелко Стојановски, член на комисијата, 
г) Ангелина Пакетчиева, член, секретар на ко-

мисијата. 
За ликвидатор на претпријатието за изработка 

на амбалажа, градежна столарија и мебели ,ДЛар'', 
Скопје, е назначен1 со решение на Народниот одбор 
на општина Идадија — Скопје под, број 19019 од 15-
Х1-1Ѕ61 година Васе Благоја Станисавовскч. То„ 
претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето, сметано 
од 20-Х1-1961 година. 

На досегашни ге потписници Перо Јакимовски и 
Илиевски Благоја им престанува правото за пот-
пишување. ; 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
број 712/61. (1495; 

КОНКУРСИ 
ЗАВОДОТ ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН 

И НАСТАВЕН ФИЛМ НА НРМ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за испразнетото работно место РЕФЕРЕНТ 
за наставен филм 

Услови: Филозофски факултет — педагошка 
група, со положен стручен испит. 

Конкурсот се заклучува на ден 20 јануари 
1962 година. 

Кандидатите кон пријавата треба да приложат 
и кратка оиографија. 

Настан ггм рааота од 1-11-1962 година. 
(1550) 
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Конкурсната комисија при Заводот за запослување 
на работниците во Струмица 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на слободните работни места. 
1. Управник на Центарот за стручно оспосо-

бување, 
2. Инструктор во Центарот за стручно оспо-

собување, 
3. Референт за професионална ориентација. 

УСЛОВИ: 

За работното место под бр. 1, да има завршено 
филозофски факултет или више образование со 
најмалку 5 години служба во просветна струка; 

За работното место под бр. 2, да има завршено 
виша наобразба и 2 години — служба во просветна 
струка или со с р е т а наобразба и над 5 години 
служба во просветна струка; 

За работното место под 3, да има завршено фи-
лозофски факултет (психолог-педагог) или чише 
образование со најмалку 5 години служба во про-
светна струка. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
од чл. 31 од Законот за јавните службеници 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на НРМ", а во колку 
местата не ќе се пополнат, конкурсот останува от-
ворен до пополнувањето. 

Молбите од кандвдатите да се достават до Кон-
курсната комисија при Заводот за запослување на 
работници — Струмица. (1522) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ НАРОДНАТА 
И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА - СКОПЈЕ 

РАСПИШУВА 

К О Н К У Р С 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ 
МЕСТА: 

1. за библиотекар и 
2. за еден книжничар 
Кандидатот за работното место под бр. 1, треба 

да има завршено факултет и да знае Германски 
или Англиски јазик — за ксреспондирање. 

Кандидатот за работете место псд бр. 2, "реба 
да има згвршено средно образование со з а в и е н 
испит. 

Право на учество на конкурсот имаат сите гра-
ѓани на ФНРЈ. 

Молбите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Библиотеката и се примаат до заклучување на кон-
курсот, поточно до петнаесеттиот ден од денот на 
објавувањето. 

Кон молбата треба да се приложат документите 
по член 31 од Законот за јавните службеници. 

Примените кандидати ќе бидат писмено изве-
стени, (1554) 

Бр. 40 - Стр. 575 

Советот при Здравната станица Ракотинци 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за еден лекар за специјализација по интерни 
болести 

Услови. 
1. да има положен државен испит, 
2. да има проведено најмалку три години како 

лекар од општа практика, 
3. да знае еден стран јазик. (Ј 574) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански СЈД ВО Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 556, страна 123 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Стовариштето во Скоп-
је на Фабриката за стакло — Параќин и тоа: Дим-
че Пешев, раководител, и Штаклев Симеонов Бо-
рис, книговодител, се разрешени од должност и им 
престанува правото за потпишување. 

За в. д. раководител на стовариштето е назна-
чен Буквиќ Тодор и за шеф на сметководството 
Тодор Михајлов Мицев. Тие стовариштето ќе го 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во гра-
ниците на овластувањето, сметано од 6-УН-1961 г. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 462/61. (1173) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-Х-1960 година под ред), бр. 4, страна 159 е запи-
шано следното: Врз основа на решението на Одде-
лението за стопанство на Народниот одбор на оп-
штината Пробиштип бр. 03-975/1 од 10-111-1959 год. 
Градежното претпријатие ,,Прогрес" од Пробиштип 
е конституирано на ден 10-Ш-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 298/60. (б0) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 10-1-1961 го-
дина под ред. бр. И, страна 85 е запишано след-
ното: Димитровски Мирко, досегашен управник на 
Земјоделската задруга „Единство" од Пехчево, е 
разрешен од должност. За управник на задругата е 
назначен Станоевски Никола ѓорѓи, кој е овла-
стен да ја по!пишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 132/60. (82) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-1-1961 година под ред. бр. 10, страна 186 е запи-
шано следното: Димитар Ефтимов Цурев, досега-
шен директор на Столарската работилница „Јосиф 
Јосифовски — Свештарот" од Струмица, е расре-
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шен од должност. За директор на работилницата 
е назначен ѓорѓи Ристов Витанов, кој е овластен 
да ја потпишува. 

Промената на директорот е запишана во ре-
гистарот врз основа на решението на Народниот 
одбор на општината Струмица бр. 03-3098/1 од 18-
УИ-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 20/61. де) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 19-1-1951 го-
дина под ред. бр. 6, страна 82, запишано следното: 
Дрвошанов Љупчо, досегашен управник на Земјо-
делската задруга „Црвена ѕвезда'4, с. Босилово, 
Струмица, е разрешен од должност. За управник 
на задругата е назначен Трајков Николов Косте, 
кој е овластен да ја потпишува. 

Истовремено е сменет и досегашниот претсе-
дател на управниот одбор на задругата Граждан-
лиев Стевчо. На негово место за претседател е име-
нуван Колев Томев Коло, кој покрај управникот 
е овластен да ја потпишува. 

Промената на потписниците е одобрена со ре-
шението на Народниот одбор на општината Боси-
лово бр. 4561 од 23-ХП-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 168/60. (89) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 10-1-1931 година 
под ред. бр. 3, страна 38 е запишано следното: Томе 
Миланов Гелев, досегашен управник на Земјодел-
ската задруга „Ѓуриште" од с. Преот, Штипско, е 
разрешен од должност. За в.д. управник на задру-
гата е назначен Славе Станојков Јакимов, кој е 
овластен да ја потпишува. 

Истовремено е разрешен од должност и досе-
гашниот книговодител на задругата Петрушев Роме 
Трајче. На негово место за книговодител е назначен 
Петков Кузманов Димитар, кој заедно со в.д. управ-
никот е овластен да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 154/60. (93) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-1-1961 година под ред. бр. 3, страна 138 е запи-
шано следното: Врз основа на решението на На-
родниот одбор на Штипска околија бр. 01-5478/1 од 
26-УП-1960 година престана со работа Деловниот 
сојуз за механизација, Штип, и неговите права и 
обврски се пренесуваат на Претпријатието за по-
правка и снабдување на земјоделски машини и 
резервни делови „Напредок" од Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 16/61. (103) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
3-Х1-1960 година под ред. бр. 2, страна 128 е запи-
шано следното: Миновски Зиков Јанко, досегашен 
директор на 'Сточарското земјоделско стопанство 
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„Чашица" од с. Бучиште, Штипско, е разрешен од 
должност. За директор на стопанството е назначен 
Димитров Воислав, кој е овластен да го потпишува. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа на решението на Народниот од-
бор на општината Прбиштип бр. 01-2499 од 7-Х-
1960 година. ј 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 161/60. (104) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-1-1961 година под ред. бр. 4, страна 34 е запи-
шано следното: Трговското претпријатие на ^ало 
и големо со промет на градежни материјали „Ог-
рев", Штип, со решение на Народниот одбор на 
општината Штип бр. 12479/1 од 28-ХИ-1959 година 
е припоено кон Трговското претпријатие на мало 
со промет на градежни и огревни материјали /Ча-
тал", Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 25/60. (105) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 10-1-1961 го-
дина под ред. бр. 5, страна 89, е запишано след-
ното: Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Облешево бр. 1073/1 од 29-111-1960 
година е з^кината принудната управа на Земјодел-
ската задруга (СРЗ) „Злетовица" од с. Уларци, 
Штипско. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 110/60. (106) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1-1961 година под ред. бр. 2, страна 91 е запи-
шано следното: Избришано е од регистарот Турис-
тичкото биро ,.Излетник" од Штип, бидејќи со ре-
шението на Народниот одбор на општината Штип 
бр. 6266 од 10-11-1960 година е преформирано во 
установа со самостојно финансирање. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 35/60. (107) 

Окружниот стопански суд во Штип обтавува 
дека во регистарот на задругите на 10-1-1961 го-
дина под ред. бр. 4, страна 6 е- запишано следното: 
Васил Петров Саздов, досегашен книговодител на 
Земјоделската задруга „Зорка" од с. Ерџелија, 
Штипско, е разрешен од должност. За книговоди-
тел на задругата е назначен Симеонов Тодоров 
Ванчо, кој заедно со управникот Санде Димов е 
овластен да ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 121/60. (108) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 11-1-1961 го-
дина под ред, бр. 3, страна 29 е запишано следното: 
Митевски Пешев Стојче, досегашен управник на 
Земјоделската задруга „Изгрев", од с. Немањица, 
Штипско, е разрешен од должност. За в. д. управа 
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ник на задругата е назначен Јаневски Трајчев 
Крсто, кој е овластен да ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 182/60. (109) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-1-1960 година под ред. бр. 6, страна 186 е запи-
шано следното: Врз основа на решението на На-
родниот одбор на општината Штип бр. 01-12172/1 
од 28-ХН-1960 година се проширува дејноста на 
Памучната индустрија „Македонка" од Штип, и со 
изработка на конфекција за широка потрошу-
вачка. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 4/61. (НО) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-У1-1960 година под ред. бр. 2, страна 179 е запи-
шано следното: Врз основа на решението на От-
секот за стопанство на Народниот одбор на општи-
ната Штип бр. 05-5071/1 од 20-У1-1960 година се 
проширува дејноста на Трговското претпријатие 
за промет со текстил, галантерија и парфимерија 
„Лова трговија" од Штип и со музички инструмен-
ти, радио апарати и прибор за радио апарати и 
шивачки машини. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр, 91/60. '111) 

Окружниот стопански 1суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 62, 
страна 243 е запишано следното: Саздовски Благоев 
Трифун, управник, досегашен потписник на Земјо-
делската задруга „Карпош", с. Романовце, Кума-
новско, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен инж. 
Михаил Б. Мирчев, управник. Тој задругата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на воластување^го со стариот потписник Бајрами Да-
липа Енвер, книговодител, сметано од 20-У1П-1960 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 565/60. (1283) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 2, страна 5 е запишано следното: Спа-
совски Ѓоко, досегашен директор на Претпријатие-
то за аутотранспорт и шпедиција — Куманово, е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За нов директор на претпријатието, со решение 
на Народниот одбор на општината Куманово бр. 
10990/1 од) 6-У1-1960 година, е назначен Влатко 
Миладинов Паиќ. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со старите потписници: Илиевски 
Филип, книговодител, и Војо Стаменовски, заме-
ник директор, сметано од 23-УШ-1960 год. 

Од Окружниот стопански: суд во Скопје, Фи 
бр. 562/60. 4 (1284) 

Бр. 40 - Стр. 577 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 77, стр 
300 е запишано следното: Согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Куманово бр. 05-4397 
од 30-У-1960 година дејноста на Задружниот де-
ловен сојуз за ратарство и механизација ,,Агро-
техника", Куманово, во иднина се проширува и со: 

1. производство на житни и фуражни култури 
за опити; 

2. унапредување на лозарството, винарството, 
овоштарството и градинарството за подигање на мо-
дерни комплекси за висококвалитетни производи; 

3. организирање самостојни сајмови и изложби 
и учествување на такви; 

4. преработка и доработка на селскостопански 
поизводи од свое производство и од производството 
на членките; 

5. унапредување и подобрување на сточарството 
и производство на сточна храна; 

6. промет и преработка на млеко и млечни 
производи; 

7. откуп и продажба на големо и мало: жива 
стока, сточни производи, сточна храна и други сел-
скостопански производи преку своите членки; 

8. купување и продажба на посадочен матери-
јал од сите видови; 

9. откуп, купување и продажба на кожи, волна 
и памук, сопосебно одобрение од надлежните ор-
гани. I 

Досегашните потписници на сојузот Орданов-
ска Блашка, шеф на сметководството, и Бранко 
Крстев Илиев, шеф на комерци ја дното одделение, 
се разрешени од должност и им престанува правото 
за потпишување. 

За нови потписници на сојузот се назначени 
следните лица: Александар Денковски, шеф на ко-
мерцијадното одделение, и Доце Тасевски, шеф на 
сметководството. Тие сојузот ќе го потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето со стариот ПОТПИСНИК Драгутин Бошков 
Спасовски, управник, сметано од 24-У1-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 447/60. (1287) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 77, 
страна 300 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на Кумановска око-
лија бр. 2981/1 од о-VI-1960 год. кон Задружниот 
деловен сојуз за ратарство и механизација „Агро-
техника", Куманово, се припојуваат Задружниот 
сточаро-млекарски деловен сојуз ,ДЗуксан", Кума-
ново, и Деловниот сојуз за лозарство, винарство и 
градинарство, Куманово, сметано од 3-У1-1960 год. 

Согласно со горенаведеното решение се брише 
од регистарот на задругите ка ј овој суд Задруж-
ниот сточаро-млекарски деловен сојуз „Вуксан", 
Куманово, од рег. бр. 76, страна 299 и Деловниот 
сојуз за лозарство, винарство и градинарство, Ку-
маново, од рег. бр. 75, страна 295, сметано од 3-У1-
1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 446/60. (1285) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 4, страна 9 е запишано следното: Со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната Куманово бр. 13007/1 од 5-УП-1960 год. кон 
Земјоделското стопанство ,,Речица" — Куманово се 
припојуваат: Индустриската кланица, Куманово, 
Винарската визба „Македонија", Куманово и Кон-
зумната млекара, Куманово, сметано од 1-У11-1960 
година. 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
спшитната Куманово бр. 05-14537/1 од 30-У1-1960 
година и дејноста на Земјоделското стопанство 
„Речица", Куманово, во иднина се проширува и со: 

а) производство на земјоделски и сточарски 
производи, тов на добиток: и коперирање со произ-
водни организации и други производители од зе-
мјоделски карактер; 

б) производство, откуп и преработка на грозје, 
откуп на алкохолни производи, доработка, откуп и 
преработка на овошје во алкохолни и безалкохолни 
производи и купопродажба на алкохолни и безал-
кохолни производи; 

в) откуп и продажба на крупен и ситен доби-
ток, производство, преработка и продажба на месо 
и месни производи на големо и мало; вршење на 
кланични услуги на други претпријатија што се 
занимаваат со продажба на месо и маст, откуп на 
ситна и крупна кожа, конзервирање и продажба 
на истата; 

г) откуп на млеко и млечни производи, прера-
ботка и доработка на истите и купопродажба на 
млеко, млечни производи на големо и мало и бели 
печива на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 506/60. , (1288) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег, бр. 48, 
страна 187 е запишано следното: Досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Плавица", Кра-
тово и тоа: Арсовски Митов Крсто, управник, и 
Николова Миленка, книговодител, се разрешени од 
должност и им престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Георгиевски Тошов Мишо, управ-
ник на задругата, назначен со решението на Народ-
ниот одбор на општината Кратово бр. 17-108 од 12-
ХИ-1958 година, Стојановски Владо, книговодител, 
и Крсте Арсовски, комерцијалист, сметано од 
18-У1Тг-1960 година. 

Досегашниот управен одбор на задругата е раз-
решен од должност. Согласно со записникот од 
одржаниот состанок од 28-11-1960 година за чле-
нови на управниот одбор се избрани следните ли-
ца: Диме Михајлов, Мите Закев, Димче Манев, 
Алекса Апостолов, Методи Чукчуков, Јордан Бу-
гариски, Ѓоре Костов, Стефан Чепишев, Живко 
Апостолов, Крсто Арсов, Киро Илиев, Јаким Ја -
кимов, Никола Дејанов, Мино Симонов, Спиро До-
нев и Душан Цветков. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 508/60. ( (1289) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 35, 
страна 105 е запишано следното: Досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга ,Дулица", с. Ко-
нопиште, Титоввелешко, и тоа: Костадин Д. Јан-
ковски, книговодител, и Александар Н. Јорданов-
ски, благајник, се разрешени од должност и им 
престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Павле Николовски Ефремов, кни-
говодител, Стевка Ристова Делова, благајник. Тие 
задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето со ста-
риот потписник Неделко Димков Трајковски, управ-
ник, сметано од 29-УП-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 527/60. (1290) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 374, страна 99, свеска II е запишано 
следното: Досегашните потписници на Занаетчи-
ското услужно претпријатие „Услуга" Кавадарци и 
тоа: Анастасо Ангелов, шеф на комерцијалната 
служба, и Владо Илиев, касиер на претпријатието, 
се разрешени од должност и им престанува пра-
вото за потпишување. ; 

За нови потписници и претпријатието се назна-
чени следните лица: Диме М. Јованов, книговоди-
тел, Мукаетов Ило, комерцијалист, и Илиев Дра-
ги, електричар. Тие претпријатието ќе го потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите 
на овластувањето со стариот регистриран потпис-
ник Крсте Д, Ташев, в. д. директор, сметано од 26-
УШ-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 571/60. (1291) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 79, 
страна 281 е запишано следното: Јанаки Глигоров, 
досегашен потписник на Земјоделската задруга 
,Лекаров", Неготино, престанува да биде потпис-
ник. 

За нови потписници на задругата се назначени 
Диме Славев Марков, шеф на сметководството, и 
Киро Ристов Димов, член на управниот одбор на 
задругата. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат во границите на овласту-
вањето со стариот потписник Трајко Панов, управ-
ник, сметано од 22-У1П-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 566/60. (1292) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 80, 
страна 355 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Општиот задружен деловен 
сојуз „Задружно дело", Скопје, бидејќи со реше-
нието на Народниот одбор на општината Саат Ку-
ла - Скопје бр. 03/1-8310 од 19-УН-1960 година е 
припоен кон новоформираното Трговско производ^ 
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но претпријатие на големо „Задружно дело" -
Скопје, кое ги презема сите негови права и обврски 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 521/60. (1298) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
е запишано следното: Согласно со писмото на На-
родниот од,бор на општината Идадија — Скопје под 
бр. 04-9564/1 од 11-УН-1960 година дејноста на 
Претпријатието за промет со градежни, железар-
ски и електро материјали „Јасен", Скопје, во ид-
нина се проширува и со продажба на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 544/60. (1306) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 580, 
страна 265 е запишано следното: Покрај досегаш-
ните потписници на Занаетчиската електроника -
латерска задруга „Никола Тесла", Скопје, Матиќ 
Јосеф Себастијан, раководител, и Таневски Владов 
Христо, претседател, задругата ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат во границите на 
овластувањето и Костовски Стево Душко, шеф на 
сметководството, и Каевски Лазо Боро, технички 
раководител, сметано од 6-УШ-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 535/60. (1307) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 630, страна 657 е запишано следното-

Арсен Арсовски, досегашен раководител на Прет-
ставништвото во Скопје на „Автотехна", Љубљана, 
Заступство на инострани фирма, Љубљана, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За нов раководител на претставништвото о 
назначена Франко Виде. Таа претставништвото ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето, сметано од 12-УШ-1960 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 550/60. (1310) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 18, 
страна 69, е запишано следното: Досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга ,Долга ливада", 
село Држилово, Скопско, и тоа: Беадиновски Ре-
џепов Идриз и Алиловски Синанов Амит се раз-
решени од должност и им престанува правото за 
потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени: 
Дураковски Фејзулов Мемед, в. д. управник, на-
значен со решението на Народниот одбор на оп-
штината Ракотинци бр. 3832 од 8-У11-1960 година, 
и Крстовски Здравков Александар, книговодител 
на задругата, сметано од 4-УШ-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 537/60. (1Ѕ11) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
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под рег. бр. 328, страна 865 е запишано следното: 
Михо Петровски, досегашен книговодител на Прет-
пријатието за поправка на мерки и тегови и из-
работување на мерки, Скопје, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За нов книговодител на претпријатието е на-
значен Мијалчо Мишев. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со стариот потписник Блажо 
Кржаловски, директор, сметано од 9-УШ-1960 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 545/60. (1312) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 598, страна 381 е запишано следното: 
Благоја Велковски, досегашен директор на „Хро-
мос" трговско претпријатие на големо и мало за 
промет со бои, лакови, хемикалии, прибор и сервис 
за графичка индустрија, Скопје, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За директор на претпријатието со решение на 
Народниот одбор на општина Саат Кула — Скопје 
бр. 02-4824 од 16-У-1960 година, е назначен Глигор 
Чадловски. Тој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето, сметано од 29-УП-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 522/60. (1313) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 606, страна 463 е запишано следното, 
Миливоје Меновски, досегашен шеф на сметковод-
ството на Занаетчиското техничко претпријатие 
,,Минерва" — Скопје, е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. 

За шеф на сметководството на претпријатието 
е назначен Атанас Илиев Костадиновски. Тој прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со стариот 
регистриран потписник директорот Харалампие 
Стојановски, сметано од 13-УШ-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 553/60. (1316) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 288, страна 741 е запишано следното: 
ЃОКО Пендов, шеф на стопанско-сметководниот сек-
тор, досегашен потписник на Фабриката за стакло 
— Скопје, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За нов потписник на фабриката е назначен 
Митрушев Димитар, секретар на фабриката. Тој 
фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со старите 
регистрирани потписници: Стаменков Владо, ди-
ректор, Милан Тасевски, шеф на сметководството, 
и Ковачевски инж. Дравко, технички раководител, 
сметано од 29-УП-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 542/60. 4 (1317) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 417, страна 1122 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината „Кисела Вода" — Скопје бр. 04-4202 од 
7-У-1960 година, дејноста на Фабриката за елек-
трични производи „Југ" — Скопје се проширува 
и со: сервисна служба, проектирање и изведување 
на трансфоматорски станици, далекуводи, елек-
трични инсталации на индустриски објекти и стан-
бени згради и изведување на електрична и погон-
ска инсталација и куќни апарати. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 530/60. , (1318) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 58, страна 167 е запишано следното: 
Чедо Вељановски, досегашен потписник на Фабри-
ката за тули и керамиди , Пролетер" од Скопје, е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За шеф на сметководството на фабриката е на-
значен Арсо Ристовски, кој ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето, сметано од 30-УП-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 528/60. (1320) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 78, 
страна 434 е запишано следното: Станбено-штед-
ната задруга „Народен милиционер".— Скопје сво-
ите Правила, одобрени од Општината Идадија — 
Скопје под бр. 6271 од 4-У1-1958 година, ги сообра-
зи согласно член 136 од Законот за станбените за-
други и Општината Идадија — Скопје ги одобри 
со своето решение бр. 10545 од 25-УИ-1960 година. 

Новите Правила се регистрирани согласно со 
чл. Ѕ7 од Законот за станбените задруги, со правно 
дејство од 26-УИ-1960 година. ј 

Досегашните потписници на задругата и тоа: 
Георгиевски 'Стојан, претседател, и Тодоровски Но-
ве, секретар, се разрешени од должност и им пре-
станува правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се избрани 
следните лица: Трајковски Блажо, управник, и 
Трајковски Димитрија, претседател на управниот 
одбор. Тие задругите ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето, сметано од 26-УП-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 517/60. (1321) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 295, страна 761 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Претпријатието 
за автобуски сообраќај — Скопје и тоа: Орде Ива-
новски, Пејиќ Милун, инж. Златков Љупчо и Геор-
гиевски1 Јане, претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето и заменик директорот Мирко Новаковиќ, 
сметано од, 8-УП-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 481/60. (1323) 

Окружниот странски суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 292, страна 753 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Фабриката за алкалоиди 
и фармацеутски производи „Алкалоид" — Скопје 
Климе Стојановски, со решението на Народниот 
одбор на општината Саат Кула — Скопје под бр. 
02-14920/2 од 24-ХИ-1959 година, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишува-
ње како директор, а во иднина ќе ја потпишува 
фабриката како шеф на инвестиции, бидејќи е на 
друга должност во фабриката. Исто така и потпис-
никот Боро Божинов во иднина ќе ја потпишува 
фабриката како шеф на планот. 

За директор на фабриката, со решение на На-
родниот одбор на општината Саат Кула — Скопје 
бр. 01-7460 од 8-УП-1960 год., е назначен мр. фарм. 
Георги Т. Икономов, од град Скопје, сметано од 
4-У1И-1960 година, , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 536/60. (1324) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 281, страна 725 е запишано следното: 
Раденко Накев, досегашен потписник на Трговско-
то претпријатие на мало за промет со индустриски 
стоки ,Доверба" — Скопје, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на претпријатието се на-
значени следните лица: Пенева Софка, шеф на 
сметководството, и Петранка Георгиева, калкулант. 
Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето со стариот регистриран потписник Иван Ми-
тев Пејчев, директор, сметано од 18-УШ-1960 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 560/60. (1325) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Ранковци 
бр. 04-3929 од 7-ХИ-1959 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 1, ред. бр. 7 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденичар Јордан Милошев Стефановски, 
со седиште во с. Одрено, Крива Паланка. Предмет 
на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Милошев Стефановски. (235/59) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и финансии на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје бр. 2737/1 од 5-ГУ-
1961 година, е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 8, рег. 
бр. 75, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: 
Фасадер Китан 'С. Огненовски, со седиште во 
Скопје, ул. „Лазар Колишевски" бр. 12. Предмет 
на работењето на дуќанот е: изработка на сите ви-
дови фасади. Ј 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Китан 
С. Огненовски. (83) 
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Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-1160 од 13-111-1961 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 1, рег. бр. 6, свеска I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Коста Манев Василев, 
со седиште во с. Долни Липовиќ, Радовиш. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста 
Манев Василев. (85) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-1559 од 31-111-1961 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 1, рег. бр. 40, свеска 2, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Рушид Усеин Рушидов, 
со седиште во с. Алилобаси, Радовиш. Предмет на 
работењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рушид 
Усеин Рушидов. ќ86) 

седиште во Кочани. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: шиење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓуро 
Филипов Арсов. (90) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-1521 од 31-111-1961 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 1, рег. бр. 41, свеска 2, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бербер ѓорѓи Илиов Бошков, со 
седиште во Радовиш. Предмет на работењето на 
дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи 
Илиов Бошков. (87) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-1861 од 22-1У-1961 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 2, рег. бр. 46, свеска 2 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Никола Томов Спасов 
со седиште во с. Подареш. Предмет на работењето 
на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нико-
ла Томов Спасов. (91) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кава-
дарци бр. 03-3111 од 20-1У-1961 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 228, рег. бр. 228, свеска I занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач Шериф Алиов Т16-
раимов, со седиште во с. Ваташа, ул. „Страшо Пин-
џур". Предмет на работењето на дуќанот е: ковач-
ки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ше-
риф Алиов Ибраимов. (92) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-1457 од 31-111-1961 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиски^ дуќани и работилници 
на страна 1, рег. бр. 39, свеска 2, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Славко Тушев Крс-
тев, со седиште во село Горни Липовиќ. Предмет 
на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Слав-
ко Тушев Крстев. (88) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и труд на Народниот одбор на општината 
Кочани бр. 03-2034/1 од 18-1У-1961 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 231, рег. бр. 231/Ш занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Стојан Пе-пов 
Дојчинов, со седиште во Кочани. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Пешов Дојчинов. (93) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кава-
дарци бр. 03-3084 од 19-ГУ-1961 год., е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 227, рег. бр. 227, свеска I занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кондураџија Душан Ристов Поп 
Ицов, со седиште во Кавадарци, ул. „Тошо Пепето" 
бр. 27. Предмет на работењето на дуќанот е: кон-
дураџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Ристов Поп Ицов. (89) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-1767 од 22 април 1961 година е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 2, рег. бр. 44, свеска 2 занаетчискиот ду-
ќан под) фирма: Воденичар Асан Абдулов Реџепов, 
со седиште во с. Конче („Чаирлук"). Предмет на 
работење го на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асан 
Абдулов Реџепов. (94) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и труд на Народниот одбор на општината 
Кочани бр. 03-1584/1 од 21-111-1961 год., е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 230, рег. бр. 230/Ш занаетчискиот 
дуќан под фирма: Крјач Гуро Филипов Арсов, со 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ѓор-
че Петров бр. 03-1848 од 6-У-1961 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници под фирма: Ѕидаро-фасадер ,Декор" 
Ламбе Аврам Дишловски, со седиште во Ѓорче Пет-
ров, ул. „Цветан Димов" бр. 3. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: ѕидаро-фасадерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ламбе 
Аврам Дишловски. (95) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Битола 
бр. 06-2565/1 од 21-1У-1961 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
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дуќан под фирма: Цветанка Лозанова, со седиште 
во Битола, ул. „Булевар 1-ви мај" бр. 98. Предмет 
на страна 883, рег. бр. НО, свеска V занаетчискиот 
на работењето на дуќанот е: изработка на пет лици. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цве-
танка Лозанова. (96) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-641 од 17-У-1961 година е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 33, рег бр. 33, свеска 1 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Методија Илиев Бучков, со 
седиште во Радовиш. Предмет на работењето на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
дија Илиев Вз^чков. (97) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Титов Велес бр. 03-3257 од 9-У-1961 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 541, рег. бр. 533 
занаетчискиот дуќан под, фирма: Електроника ла-
тер Стојан Страхилов Манев, со седиште во Титов 
Велес, ул. „Маршал Тито" бр. 167. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: електроинсталатерски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Страхилов Манев. (99) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-2426/61 година, е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
347, рег. бр. 347, свеска И занаетчискиот дуќан под 
фирма: Чевлар, Ристе Наумов Богески, со седиште 
во Прилеп, ул. „Илинденска" бр. 34. Предмет на 
работењето на дуќанот е: чевларски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристе 
Наумов Богески. (100) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-2034/61 година, е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани1 и работилници на страна 
346, рег. бр. 346, свеска II занаетчискиот дуќан под 
фирма: Влечкар Ордан Димков Здравески, со се-
диште во Прилеп, ул. „Бошко Корчагин" бр. 13. 
Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и 
поправка на сите врсти1 влечки и папучи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ордан 
Димков Здравески. (101) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Берово е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 39, ред. бр. 676, свеска И 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Орда-
на Ацова Ременска, со седиште во с. Ратево, Бе-
рово. Предмет на работењето на дуќанот е: воде-
ничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Орда-
на Ацова Ременска. (114) 

22 декември 1961 

Врз основа на дозволата од, Советот за стопан-
ство на Народниот од,бор на општината Берово е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 39, ред. бр. 677, свеска И 
занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар Јован 
Илиев Китански, со седиште во Берово. Предмет 
на работењето на дуќанот е: правење на грнци и 
други земјани производи од земја. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Илиев Китански. 015) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Титов 
Велес бр. 03-5584/1 од 24-У1-1961 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 543, рег. бр. 535 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Саатчија Тодор Ј. Кочевски, со 
седиште во Титов Велес, ул. ,Димитар Влахов" бр. 
81. Предмет на работењето! на дуќанот е: саатчиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Ј. Кочевски. (116) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Берово, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 39, рег. бр. 678, свеска II 
занаетчискиот дуќан под, фирма: Фризер Горѓи 
Христов Михајлов, со седиште во Берово. Предмет 
на работењето на дуќанот е: фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи 
Христов Михајлов. ^117) 

Врз основана дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Ѓорче 
Петров бр. 03-1930 од ЗО-У-1961 година е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници, занаетчискиот дуќан п,од фирма: Леблеби-
џија Селман Рамадан Џелили, со седиште во Ѓорче 
Петров, ул. „Маршал Тито", бр. ЗЗа. Предмет на 
работењето на дуќанот е: печење и продавање 
на леблебија и семки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сел-
ман Рамадан Џелили. (118) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народ,ниот од,бор на општината Го-
стивар бр. 04-2675 од 5-У1-1961 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 62, ред, бр. 502 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Ковач Абдулкадар Баки Саити, со 
седиште во Гостивар, ул. „ЧЃоде Богдановски" бр. 
45. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки 
услуги. I 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдул-
кадар Баки Саити. . . . . . . (109) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-2263/1 од 18-У-1961 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 2, рег. бр. 47, свеска II занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Милчо Анѓелов Ка-
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ранфилов, со седиште во село Подареш ,,Подареш^ 
ка Река". Предмет на работењето на дуќанот ,е: 
воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милчо 
Анѓелов Каранфилов. 1 (НО) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-1750/1961 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, 
рег. бр. 42, свеска 2 занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Воденичар Ристо Костадинов Петров, со седи-
ште во с. Дамјан, место звано „Лакавица". Пред-
мет на работењето на дуќанот е: воденичарски 
услуги. I 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо 
Костадинов Петров. (111) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на Народниот одбор на 
општината Клечевци бр. 04-1287 од 15-У1-1961 го-
дина, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници под бр. 9 занаетчискиот ду-
ќан под фирма - Воденичар Стојман Божинов Ива-
новски, со седиште во с. Коњух, Кумановско. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот СтоЈман 
Божинов Ивановски. (112) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за сто-
панство и комунални работи на Народниот одбор 
на општината Клечевци бр. 04-1310 од 15-У1-1961 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници под број 10 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан за преработка 
на кожа на Јован Ѓурков Ивановски, со седиште 
во с. Шопско Рудари, Кумановско. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: преработка на кожи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Ѓурков Ивановски. 1113) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-1970/61 година, е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
345, рег. бр. 345, свеска И занаетчискиот дуќан под 
фирма: Трскар Димко Јованов Котески, со седиште 
во Прилеп, ул. ,,Пецо Спиркоски" бр. 2. Предмет на 
работењето на дуќанот е: плетење од трска и рого-
зина и изработка на предмети од лика рафиоп и 
слама. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко 
Јованов Котески. х (102) 

Врз основа на дозволата од Одделението/ за сто-
панство и труд на Народниот одбор на општината 
Кочани бр. 03-2520/1 од 29-У-1961 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 232, рег. бр. 232/1П занает-
чискиот дуќан под фирма: Колар Тодор ѓеорѓиев 
Донев, со седиште во гр. Кочани. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: коларски изработки и услуги. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
ѓорѓиев Донев. (105) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ти-
тов Велес брч 03-4080/ од 5-У1-1961 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 542, рег. бр. 534 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ориент — слаткар Саит Арифа 
Арифи, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар 
Влахов" бр. 30. Предмет на работењето на дуќанот 
е: изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Саит 
Арифа Арифи. (106) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07-7949/60 од 4-У-1961 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 885, рег. бр. 112, свеска V занает-
чискиот дуќан под фирма: Јор ганци ја Јован Соти-
ров Наумов, со седиште во Битола, ул. „Жикица 
Јовановиќ — Шпањац" бр. 54. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: јорганџиски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Сотиров Наумов. (107) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на Народниот одбор на 
општината Клечевци бр. 04-1176 од 7-У1-1961 го-
дина, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници: под бр. 8 занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Митко Ј. Алексовски, 
со седиште во с. Клечевци, Кумановско. Предмет 
на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митко 
Ј. Алексовски. (108) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 06 -3927/1 од 11-УИ-1961 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 888, рег. бр. 115, свеска V за-
неатчискиот дуќан под фидма: Работилница за по-
правка на велосипеди на Васил Наумов Димитров-
ски, со седиште во Битола, ул. ,Дим. Туцовиќ" бр. 
16. Предмет на работењето на дуќанот е: поправка 
на велосипеди. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Наумов Димитровски. ^125) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народјниот одбор на општината Би-
тола бр. 07-5495/1 од 23-УП-1960 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 886, рег. бр. 113, свеска V занает-
чискиот дуќан под фирма: Бербер Димитар Нико-
лов Богоев, со седиште во Битола, ул. „Радња" бр. 
9а. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски 
услуги.. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Николов Богоев. (126) 
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ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 

Р Е Г И С Т А Р НА Р Е П У Б Л И Ч К И П Р О П И С И 
ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" ОД 1945 - 1960 ГОДИНА 
Регистарот ги содржи сите правни про пиен — нормативни акти; како и управ-
ните акти на републичките органи. 
За полесно ползување на регистарот прописите се искажани преку азбучен 
и стварен регистар. 
Сите акти објавени во означениот период во стварниот регистар се систематизи-
рани, според областите на општестве вите одвоен што ги регулираат во XX 
глави. Нивното понатамошно групирање во групи и подгрупи по хронолошки 
ред овозможува поен стематски преглед на прописите и дру гите акти. 
Покрај тоа во книгата се поместени и две шеми за организацијата ма Народ-
ното собрание и на републичките органи на управата. 
Се известуваат претплатниците на „Сл ужбеѕ весник на НРМ" благовремен 
да ги најават своите порачки, бидејќи книгата е печатена во ограничен број 
примероци. 
Цена во тврд повез 1.700 динари. 
Порачки прима „Службен весник на НРМ", Скопје, Пошт. фах 91 Парите да 
се испраќаат на жиро сметка 802-11/1-098 при Народната банка — Скопје. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 

221. Уредба за основање Управа за имотно^ 
правни односи — — — — — —. — — 569 

222. Одлука за условите под кои ќе се даваат 
кредити; за учество од средствата доде-
лени на Републичкиот инвестиционен 
фонд за развој на стопански неразвие-
ните подрач1а — — — — — — — 569 

223. Одлука за условите под кои ќе се даваат 
кредити за општествен стандард; од сред-
ствата дадени на Републичкиот инвести-
ционен фонд за развој на стопански не-
развиените подрачја — — — — — 570 

224. Одлука за количините на вино и ракија 
што можат да се потрошат во домаќин-
ството на производителот без плаќање 

данок на промет — — — — — — - 570 

572 

572 

225. Одлука за одредување времето за одр-
жување на избори за членови на собра-
нијата на осигурителните заводи — -

226. Одлука за основање на Заедница на оси-
гурувањето — — — — — — — 

227. Одлука за вкупниот број членови на со-
бранието на Заедницата на осигурувањето 
бројот на членовите на Заедницата што 
ги именува Извршниот совет и бројот на 
членовите на Заедницата што ќе ги из-
бираат собранијата на поедини осигури-
телни заводи во Заедницата на осигуру-
вањето — — — — — — — — — 

228. Х1Ј1У конкурс за давање инвестициони 
кредити од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд за сообраќај — — 572 

572 

Издавач: „Службен весник на НРМ" - новинско" издавачко претпријатие, Скопје ул, 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорев уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број ЅОЅ-ПД-бМ 

црн Народната бануш - Скопје, Графички завод „Гоце Делчев" (5982) - Скопје 


