
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 

Број 36 

13 ноември 1962 
Скопје 

Год. XVIII 

Претплатата за 1962 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 32 дин« 
Жиро сметка број 802—11/1—ОЛ. 

169. 
На основа член 21 став 2 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија, Народното собрание на Народна 
Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 8 ноември 1962 година и на 
седницата на Соборот на производителите одржана 
на 8 ноември 1962 година донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕЗОЛУЦИЈАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОКОТ НА ВАЖНОСТА 
НА ЗАКОНИ, ОДЛУКИ И УРЕДБИ СО ЗАКОН-

СКА СИЛА 

I Во Резолуцијата за утврдување престанокот 
на важноста на закони, одлуки и уредби со закон-
ска сила („Службен весник на НРМ" бр. 9/59) по 
точка 10 под I се додаваат три нови точки 10а, 106 
и 10в кои гласат: 

,,10а) Закон за основање на Републичка инду-
стриска комора (^Службен весник на НРМ" 
бр. 41/60)"; 

„106) Одлука за основање на Трговска комора 
на НРМ („Службен весник на НРМ" бр. 11/54)"; 

,Д0в) Одлука за основање на Селскостопанска 
комора на НРМ („Службен весник на НРМ" 
бр. 34/54)". 

II По точка 11 под I се додава нова точка На 
која гласи: 

„Ца) Одлука за основање на Угостителска ко-
мора на НРМ („.Службен весник на НРМ" бр. 
32/56)". 

III По точка 20 под I се додава нова точка 2Оа 
која гласи: 

,,20а) Сите прописи во врска со потврдување 
статутите на републичките комори и со одредување 
составот на нивните органи на управување". 

IV Оваа резолуција влегува во сила со денот 
на нејзиното објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 151 
8 ноември 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрани^ 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Соборот на произво- Претседател 

дителите, ма Републичкиот собор, 
Борко Темелковски, е. р. Киро Георгиевски, е. р. 

170. 
На основа член 75 од Законот за буџетите и 

финансирањето на самостојните установи („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 52/59) и точка 1 став 2 од 
Одлуката за зголемување на средствата за лич-
ните расходи на јавните службеници („-Службен 
лист на ФНРЈ" б]р. 40/62), Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНИ 

РАСХОДИ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 

1. Зголемувањето на личните расходи кај ре-
публичките државни органи и самостојните уста-
нови што примаат дотација, во рамките на пред-
видениот износ според точка 1 став 1 од Одлуката 
за зголемување на средствата за лични расходи 
на јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 40/62) се обезбедуваат по односните претсметка 
на органите по републичкиот буџет за 1962 година, 
односно по финансиските планови на самостојните 
установи. 

Доколку одобрените износи по пресметките 
односно финансиските планови на самостојните 
установи се недостаточни да го покријат зголему-
вањето, пречекорувањето ќе се покрие со зголе-
мување на одобрените износи наменети за лични 
расходи на товар одобрените износи од 22 Раздел 
— Обврски по буџетот и буџетска резерва — Пар-
тија 10—170 од Републичкиот буџет за 1962 година-

2. Се овластува Секретаријатот за републички 
буџет и општа управа да се грижи за спроведу-
вањето на оваа одлука и да издава упатства за 
нејзината примена. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија, а ќе се применува од 1 октом-
ври 1962 година. 

Бр. 09-3200/1 
16 октомври 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковци, е- р Александар Грличков, е. р 
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171. 
На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Ре-

публичкиот општествен план за 1862 година, Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛО-
ВИТЕ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

1. Во точката 2 од Одлуката за условите под 
кои ќе се даваат кредити од средствата на Ре-
публичкиот инвестиционен фонд наменети за зем-
јоделство („Службен весник на НРМ" бр. 15/62) по 
став 1 се додаваат три нови става кои гласат: 

„По исклучок од претходниот став, Стопан-
ската банка на Народна Република Македонија 
непосредно ќе дава кредити и за изградување на 
објекти за наводнување на површини под, шеќерна 
репка, крмни култури, овошни насади или лозја 
во општествена сопственост. 

Кредитите од претходниот став ќе се даваат 
по пат на непосредна спогодба. 

Стопанската банка на Народна Република Ма-
кедонија ќе ги утврди условите за одобрување на 
овие кредити". 

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

Бр. 09-3227/1 
16 октомври 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

172. 
На основа став 2 забелешката 4 — кон Тари-

фен број 138 сд Делот II — Данок на промет на 
производи — Тарифата за данокот на промет 
(„Службен лист па ФНРЈ" бр. 25/62, 29/62 и 31/62), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО ЦА ОДЛУ-
КАТА ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА ВИНО И РАКИЈА 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПОТРОШАТ ВО ДОМА-
КИНСТВОТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ БЕЗ ПЛА-
ЌАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ ЗА ПРОИЗВОД-

НАТА 1961 1962 ГОДИНА 
I 

Одлуката за количините на вино и ракија што 
можат да се потрошат во домаќинството на про-
изводителот без плаќање данок на промет за про-
изводната 1961/1962 година („Службен весник на 
НРМ", број 40/61) ќе се применува и во производ-
ната 1962/1963 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „-Службен весник на НРМ", а ќе се 
применува во производната 1962/1963 год. 

Бр. 09-2061/1 
16 октомври 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

13 ноември 1962 

173. 
На основа член 29 став 2 од Законот за спе-

цијалните училишта („Службен весник на НРМ" 
бр. 11/61), Советот за просвета на НР Македонија 
во согласност со Советот за социјална политика и 
комунални прашања на НРМ и Советот за народно 
здравје на НРМ донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА БРОЈОТ НА ДЕЦАТА И МЛАДИНЦИТЕ ВО 

ПАРАЛЕЛКИТЕ ОДНОСНО ГРУПИТЕ НА 
СПЕЦИЈАЛНИТЕ УЧИЛИШТА 

Член 1 
Паралелките односно' групите на деца и мла-

динци што се воспитуваат и образуваат во специ-
јалните училишта мсжгт да го имаат следниот 
број ученици: 

1. Во училишта за слепи 
^ к о м б и н и р а н а паралелка — 8—12 ученици 
Комбинирана паралелка — — 7—10 " 
Воспитна група (две паралелки:) 10—24 
Група за стручно1 и работно ос-
пособување — — — —• — 4— 7 " 

2. Во училишта и паралелки за слабовидни 
^ к о м б и н и р а н а паралелка од 
лесни и средни слабовидни деца 15—25 " 
Комбинирана паралелка од по-
ени и средни слабовидни деца 12—20 " 
^ к о м б и н и р а н а паралелка од 
потешки слабовидни деца — 10—15 " 
Комбинирана паралелка од по-
тешки слабовидни деца — — 8—12 " 

3. Во училишта за глуви 
^ к о м б и н и р а н а паралелка — 8—12 " 
Комбинирана паралелка — — 6—10' " 
Воспитна група (две наставни 
паралелки) — — — — — 16—24 " 
Група за стручно и работно ос-
пособување — — — — — 5— 8 " 

4. Во училишта за наглуви деца 
^ к о м б и н и р а н а наставна пара-
лелка — — — — — , — — 12—20 " 
Комбинирана наставна пара-
лелка — — — — — — — 10—15 
Воспитна група (две наставни 
паралелки) — — — — —> 20—30 " 
Група за стручно и работно ос-
пособување — — — — — 5— 8 " 

5. Во училишта и паралелки за психички заоста-
нати деца — лесни и средни дебели 

Некомбинирана паралелка — 10̂ —18 " 
Комбинирана паралелка — — 8—12 " 

6. Во заводи за тешки дебели и лесни имбецили 
Наставна паралелка — — — 6—10 " 
Воспитна група (дре наставни 
паралелки) — — — — — 12—20 " 
Група за работно оспособување 3— 6 " 
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7. Во училишта за лнвалидни деца 
Некомбинирана паралелка — 10—18 " 
Комбинирана паралелка — — 8—12 " 

8 Во училишта и одделенија за логопати деца 
Група за алаличари — — — 8—12 " 
Група за афазичс.ри — — — 6—10 " 

Член 2 
Определувањето бројот на децата и младин-

ците во паралелките односно групите во специјал-
ните училишта во рамките на границите утврдени 
со претходниот член, на овој правилник, за секоја 
учебна година по предлог на наставничкиот совет 
на училиштето, го врши училишниот одбор. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

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

Бр. 01-2469/1 Претседател 
И јули 1962 ѓорѓиа на Советот за просвета на НРМ. 

Скопје Трпе Јаковлевски, е. р. 
Согласни: 

Претседател 
на Советот за социјална 

политика и комунални прашања 
на НРМ, 

Трајче Грујовски, е. р. 
Претседател 

лес советот за народно здравје на НРМ, 
Васил Горгов, е. р. 

Омасен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи, 
на НРМ, со решението бр. 20-А1804 од 2 август1 

1962 година, ја одобри промената на фамилијарно™ 
име на Стојанев Славко, роден на 1 октомври 1931 
година во село Лезово, Штипска околија, од татко 
Мите и мајка Мара, така што во иднина фамили-
јарно то име ќе му гласи Серафимов, 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (309, 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-15564/1 од 3 септември 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Дончевски Костадин, роден на ден 5 јануари 
1940 година во село Чифлиџик, од татко Дончевски 
Стојан и мајка Велика, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Динчо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (310) 

Државниот секретаријат1 за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-1820/4 од 25 август 
1962 година, ја одобри промената ка фамилијарно™ 
име на Саздсв Љубомир, роден на ден 17 април 
1928 година во село Стануловци, Штипска околија, 
од татко Божин и мајка Пандурка, така што' во1 

иднина фамилијарното име ќе му гласи Димов. 
Оваа промена важи од денот на објавувањето 

во „.Службен весник на НРМ". (31Ј) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр- 20-1820/4 од 25 август 

1962 година, ја одобри промената на фамилијарно™ 
име на Саздова Ванка, родена на 20 април 1930 
година во село Богос ловец, Штипска околија, од 
татко Трајан и мајка Божана, така што во иднина 
фамилијарно™ име ќе и гласи Димова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен песник на НРМ". (312) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението1 бр. 15772 од 10 септември 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Ивановска Марица, родена на ден 8 октомври 
1930 година во град 'Скопје, од татко Грегорис и 
мајка Миља, така што во иднина роденото име ќе 
и гласи Нада. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (313) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 18165 од 17 октомври 
1962 година, ја одобри промената на фамилијарно™ 
име на Атанасов Лазар, роден на ден 9 август 1934 
година во село Драчевица, Титсввелешка околија, 
од татко Славко и мајка Марија, така што во1 ид-
нина фамилијарно™ име ќе му гласи Доневски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „.Службен весник на НРМ". (314) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-15774 од 8 септември 
1962 година, ја одобри промената на фамилијарно™ 
име на Цуцковска Катерина, родена на 22 декември 
1934 година во Крива Паланка, од татко Љубен и 
мајка Марика, така што во иднина фамилијарно™ 
име ќе и гласи Петревска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ"- (315) 

Државниот секретаријат за внатрешни рабо™ 
на НРМ, со' решението бр. 20-15775 од 8 септември 
1962 година, ја одобри промената на фамилијар-
но™ име на Пецковски Михајло, роден на ден 24 
септември 1921 година во гр. Скопје од татко Цве-
тан и мајка Невенка, така што* во иднина фами-
лијарно™ име ќе му гласи Петровски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (316) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-15275 од 25 јули 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Костевски Владимир, роден на 5 февруари 1933 
година во село Мешеишта, Охридска околија, од 
татко Костески Лазар и мајка Бисера, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Владо. 

Оваа промена важи ед денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (317) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-12290/1-1962 година, 
ја одобри промената на роденото име на Камчева 
Стојанка, родена на 19 октомври 1947 година во 
Валандсво, Титоввелешка околија, од мајка Кам-
чева Шекерина^ така што во иднина роденото име 
ќе и гласи Мара. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ"- (318) 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-12190/1 од 11 јули 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Шишков Митко, роден на 24 јануари 1961 го-
дина во гр. Вуковар, Винковци, од мајка Мирјана, 
така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Васко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (319) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Во регистарот на установите со самостојно ф и -
нансирање при Народјниот одбор на општината 
Дихово на стр. 2, ред. бр. 3, е запишана установата 
под назив: Здравствена станица, со седиште во с. 
Дихово, Битолско. Предмет на работењето на здрав-
ствената станица е: давање превентивна и кура-
тивна заштита на населението од подрачјето на 
општината-

Здравствената станица е основана од Народ-
ниот одбор на општината Дихово, со решението бр. 
01-291/1 од 15-11-1962 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
здравствената станица е Народниот одбор на опш-
тината Дихово — Реферат по народно здравје и 
социјална заштита. 

Здравствената станица ќе ја застапува и пот-
пишува д-р Бошев Кирил. 

Бр. 01-291/1 од Народниот одбор на општината 
Дихово (1421) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Долнени бр. 2806/1 од 24-Х-1962 го-
дина е запишана во регистарот на здравствените 
установи на страна 1, реден бр. 1, свеска I, уста-
новата под назив: Здравствена станица, со седиште 
во село Долнени, Битолско. Предмет на работењето 
на здравствената станица е: лекување на болни, 
сузбивање и спречување на заразни болести. 

Здравствената станица е основана од Народ-
ниот одбор на општината Долнени-

Орган надлежен за работите и задачите на 
здравствената станица е Советот за народно здра-
вје и социјална заштита на Народниот одбор на 
општината Долнени. 

Со здравствената станица управува здравниот 
совет и управниот одбор, а ќе ја потпишува управ-
никот Богданчески Кирил и Кусибојоски Коле. 

Од Народниот одбор на општината Долнени. 
(1426) 

Врз основа на решението бр. 05-455/1 од 23-Х-
1962 година од Одделението за општа управа на 
НО на општината Струга, е запишана во региста-
рот на установите со самостојно финансирање, рег. 
бр. 21, страна 44 и 45 од 23-Х-1962 година, устано-
вата тод назив: Станбена заедница »Ново поко-
ление, со седиште во Струга. 

Делокруг и задачи на установата се: да ги ор-
ганизира и унапредува к о м у н а л и ј е , стопанските, 
социјалните, здравствените, воспитните и други 
дејности и служби што непосредно и служат на 

фамилијата и домаќинството, на работниот човек, 
како и организирање разни занаетчиски сервиси 
за вршење на кондураџиски, молерски, шнајдер-
ски и други услуги. 

Станбената заедница „Ново поколение" во гр. 
Струга е основана со одлуката на НО на општи-
ната Струга бр. 01-15391 од 25-ХИ-1959 год-

Орган надлежен за работите, задачите и упра-
вувањето со установата е НО на општината Струга 
преку неговиот совет за станбени прашања, Сове-
тот на станбената заедница и Извршниот одбор на 
Советот на станбената заедница, како колективни 
тела, и претседателот на истата Киро Милески. 

Р. бр. 05-9455/1-62 од Одделението за општа 
управа на НО на општината Струга. (1457 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
страна 85, ред. бр. 5 е запишано следното: Врз ос-
нова на решението на Народниот одбор на Штип-
ска околија бр. 01-5481/1 од 26-УП-1960, Општиот 
деловен сојуз од Берово е ставен во редовна лик-
видација. 

За членови на ликвидационата комисија се 
назначени: Киро Кацарски, претседател, Ефтим 
Милчовски и Јордан Цикарски. 

Сојузот во ликвидација ќе го потпишуваат 
Ефтим Милчовски и Јордан Цикарски-

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 96/62. (900) 

Домот за деца на паднати борци „Славчо Стој-
менски" во Делчево, со решението на Народниот 
одбор на општината Делчево бр. 04-4095 од 28-УШ-
1962 год., е ставен во редовна ликвидација на 
1-1Х-1962 год. За ликвидатор е определен службе-
никот Методи А. Арсов од) Делчево. 

Се повикуваат поверителите и должниците на 
домот во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „.Службен весник на НРМ" да ги пријават 
своите побарувања и обврски на ликвидатурата 
преку домот, т.е. на адреса: Дом за деца на поднати 
борци „Славчо Стојменски" — во ликвидација, 
Делчево. По овој рок, никакви пријави во врска 
со тоа нема да се земаат во обзир, но ќе се смета 
за точна книговодствената состојба на сметковод-
ството на домот-

Од Ликвидационата комисија (1225) 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Делчево бр. 01-1954/62, Општата земјоделска 
задруга „. Заедница" во е. Бигла, Штипска околија, 
е ставена во ликвидација. 

Се покануваат должниците и поверителите на 
задругата да ги исплатат своите долгови, односно 
да ги пријават своите потражувања во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот. Во про-
тивно, по истекот на горниот рок, нема да се (приз-
наваат никакви побарувања, а долговите ќе се 
наплатат преку стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (1227) 
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Окружниот стопански суд бо битола објавува 
дека е заклучена постапката на присилна ликви-
дација над Земјоделската задруга „.Иванчо Андо-
новски" од е. Лавчани, Кичево. 

По правосилноста на решението се наложува 
бришење од регистарот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Л. 
бр. 5/59- (1422) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на големо „Солун" од Гев-
гелија — Продавница во село Негорци. Предмет на 
работењето на продавницата е: промет со железар-
ски и метални стони, жита и мелнички преработки, 
животни прехрани и предмети за куќни потреби, ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски пре-
работки, кибрит и прибор за бричење и мешани 
индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо „Солун" 
— Гевгелија, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/2 од 
15-У1-1961 год. 

Раководител на продавницата е Ристо М. Бу-
ров. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 32/62. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на големо „Солун" од Гев-
гелија — Продавница во село Прдејци. Предмет на 
работењето на продавницата е: (промет со железар-
ски и метални стоки, жита и мелнички преработки, 
животни прехрани и предмети за куќни потреби, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски пре-
работки, кибрит и прибор за бричење и мешани 
индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо „Солун" 
— Гевгелија, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/3 од 
15-У1-1961 год. 

Раководител на продавницата е Киров Ташков 
Стојан. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 33/62. (147) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на големо „Солун" од Гев-

гелија — Продавница во село Смоквица. Предмет 
на работењето на продавницата е: промет со ж е -
лезарски и метални стоки, жита и мелнички пре-
работки, животни прехрани и предмети за куќни 
потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, ту-
тунски преработки, кибрит и прибор за бричење и 
мешаш! индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо „Солун" 
— Гевгелија, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/1 од 
15-У1-1961 год. 

Раководител на продавницата е Митров Апо-
столов Мито. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 34/62. (148) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на големо „Солун" од Гев-
гелија — Продавница во село Моин. Предмет на 
работењето на продавницата е: промет со железар-
ски и метални стоки, жита и мелнички преработки, 
животни прехрани и предмети за куќни потреби, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски пре-
работки, кибрит и прибор за бричење и мешани 
индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо „Солун" 
— Гевгелија, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/1 од 
15-У1-1961 год. 

Раководител на продавницата е Делев Дими-
тар Бранко. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 35/62. (149) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на големо „Солун" од Гев-
гелија — Продавница во Гевгелија (самопослу-
живање), ул. „Маршал Тито" бр. 4. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: промет со животни 
прехрани, производи од гума, каучук и пластични 
маси, стакло, порцелан и керамички стоки, же -
лезарски и метални стоки, алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци, парфимериски и козметички стоки, 
галантериски и базарски стоки и играчки, саати и 
изработки од драгоцени метали. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо „Солун" 
— Гевгелија, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/4 од 
15. VI. 1961 година. 

Раководител на продавницата е Петко Ј. Пет-
ков. 
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Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 36/62. (150) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на големо „Солун" од Гев-
гелија — Продавница во Гевгелија, ул. „Маршал 
Тито" бр. 138. Предмет на работењето на продав-
ницата е: промет со намештај, музички инструменти, 
радиоапарати и прибор, електрични матером ј али, 
електрични шпорети, ладилници и правосмукалки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет н:а Трговското претпријатие на големо „Солун" 
<— Гевгелија, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/6 од 
15-У1-1961 год. 

Раководител на продавницата е Јован А. Ѓор-
ѓиев. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 37/62. (151) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на големо „Солун" од Гев-
гелија — Продавница самоизбор во Гевгелија, ул. 
„Маршал Тито" бр. 136. Предмет на работењето на 
продавницата е: промет со текстил, куси и плетени 
стоки и конфекција, парфимериски и козметички 
стоки, галантерија, базарски стоки и играчки, саати 
и изработки од драгоцени метали. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо „Солун" 
«— Гевгелија, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/7 од 
15-У1-1961 год. 

Раководител на продавницата е Миле Р. Мана-
с о в . 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 26/62. (152) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 411, страна 363, свеска П е, запишан под 
фирма: Осигурителен завод — Кавадарци. Предмет 
на работењето на заводот е: 1) задолжителни оси-
гурувања определени со сојузен закон; 2) добро-
волни осигурувања определени со заклучокот на 
Југословенската заедница на осигурувањето; 3) до-
броволни осигурувања определени со заклучокот на 
Заедницата на осигурувањето; 4) доброволни осигу-
рувања определени со заклучок на Заводот. 

Заводот може да определи да ги спроведува 
сите видови доброволно осигурување за кои не е 
должен да се реосигурува (член 19 став 3), а дру-
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гите видови на доброволно осигурување само ако 
претходно се спогодел со Заедницата на осигурува-
њето за условите на реосигурувањето (член 19 став 
1). Заводот може да склучи договор за доброволно 
осигурување на имот и на лица на подрачјето на 
друг завод за оние видови осигурување што овој 
завод не ги спроведува. Заводот организира и спро-
ведува, согласно со постојните прописи, мерки за 
спречување на настапувањето на опасностите од 
кои е извршено осигурување на имотот или лицата 
(превентивни мерки), спроведува мерки за намалу-
вање на штета на осигурениот имот ако настапи 
опасност (репресивни мерки) и го финансира и кре-
дитира спроведувањето на тие мерки. 

Заводот е основан од Народниот одбор на оп-
штината Кавадарци, со одлука бр. 01-9933 од 22-Х1-
1961 година. 

Заводот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето Владо Пара-
л о в , в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 57/62. (164) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 730, страна 179, свеска Ш, е запишана под 
фирма: Завод за економска пропаганда и публи-
цитет „Озеха" од Загреб — Филијала во Скопје, 
ул. „Орце Николов" бр. 17. Предмет на работењето 
на филијалата е: склучување на договори од об-
ласта на ' економската пропаганда и публицитет со 
право на реализација до испораки. 

Филијалата е основана од Работничкиот совет 
на Заводот за економска пропаганда и публицитет 
„Озеха" од Загреб, а согласно со решението на На-
родниот одбор на општината Идадија — Скопје под 
бр. 04-16568/1 од 10-Х1-1961 година. 

Филијалата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Коста Де-
лев, раководител. 

^претставништвото во Скопје се брише од рег. 
бр. 12, страна 39, свеска 1, бидејќи станува фили-
јала. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 86/62. (166) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 667, страна 931, свеска II, е запишана под 
фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила" од Скоп-
је — Продавница во Скопје, ул. „Маршал Тито" 
бр. 25. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на слаткарски производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот' совет 
на Слаткарското претпријатие „Ванила" — Скопје, 
а согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје бр. 04—15444/2 од 6-Х-
1961 година. 

Раководител на продавницата е Јаневски Вељо. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува во границите на овластувањето' матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје^ Фи бр. 
72/62. (167) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 667, страна 931, свеска И, е запишана под 
фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила" од Ско-
пје — Продавница бр. 2 во Скопје, ул. „Гоце Делчев" 
бр. 3. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на слаткарски производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Слаткарското претпријатие „Ванила" — Скопје, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје бр. 04—15444/3 од 
6-Х-1961 година. 

Раководител на продавницата е Стефановски 
Ристо. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 73/62. (168) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 667, страна 931, свеска П, е запишана под 
фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила" од Ско-
пје — Продавница бр. 3 во Скопје, ул. „Гоце Дел-
чев" бр. 31 а. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на слаткарски производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Слаткарското претпријатие „Ванила" од Скопје, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Ид ади ја — Скопје бр. 04—15444/4 од 
6-Х-1961 година. 

Раководител на продавницата е Мирчевски 
А лександар. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во* Скопје, Фи 
бр. 74/62. (169) 

Окружниот стопански суд ^о СкопЈе објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. '667, страна 931, свеска П, е запишана под 
фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила" од 
Скопје — Продавница бр. 4 во Скопје, ул. „Орце 
Николов" бр. 13. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на слаткарски производи* 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Слаткарското претпријатие „Ванила" од Скопје, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Ида ди ја — Скопје бр. 04—15444/5 од 
6-Х-1961 година. 

Раководител на продавницата е Петровска 
Пенка. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 75/62. (170) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата ,и дуќаните, 
рег. бр. 667, страна 931, свеска П, е запишана под 
фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила" од Ско-
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ије — Продавница број 8 во Скопје, ул. „Иво Рибар 
Лола" бр. 6. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на слаткарски производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Слаткарското претпријатие „Ванила" од Скопје, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје бр. 04^15444/9 од 
6-Х-1961 година. 

Раководител на продавницата е Лесковски Димо. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 76/62. (171) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 667, страна 931, свеска П, е занишана под 
фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила" од Ско-
пје — Продавница број 6 во Скопје, кеј „13 ноем-
ври" бр. 16. Предмет на работењето на продавницата 
е" продажба на слаткарски производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Слаткарсксто претпријатие „Ванила" од 
Скопје, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Идадија — Скопје бр. 04—15444/7 
од 6-Х-1961 година. 

Раководител на продавницата е Стојковски 
Трпко. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува ве границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 77/62. (172) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 667, страна 931, свеска П, е запишана под 
фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила" од Ско-
пје — Продавница бр. 5 во Скопје, ул. „Партизан-
ска" бр. 5. Предмет1 на работењето на продавницата 
е* продажба на слаткарски производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот са-
вет на Слаткарското претпријатие „Ванила" од 
Скопје, а согласно со решението на Народниот 

одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04-15444/6 
од 6-Х-1961 година. 

Раководител на продавницата е Дренковска 
Морфа. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претприј атие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 78/62. (173) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 667, страна 931, свеска П, е запишана под 
фирма: Слаткарско претпријатие „Ванила" од Ско-
пје — Продавница бр. 7 во Скопје, ул. „Димитар 
Влахов". Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на слаткарски производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Сликарското претпријатие „Ванила" од Скопје, 
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а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје бр. 15444/8 од 6-Х-
1961 година. 

Раководител на продавницата е Алексиќ Васил. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 79/62. (174) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 
345, е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Пирибег" од село Беловиште, Тетовска околија — 
Продавница на мало во село Вратница. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на коло-
нијални мешани стоки и деликатесни производи, 
како и алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Пирибег" од село Беловиште, а согласно со 
решението на Народниот одбор на општината Теар-
це бр. 03—4563/1 од 14-У1-1960 година. 

Раководител на продавницата е Михајл овски 
Блаже. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето задру-
гата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 61/62. (183) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 
345, свеска I, е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Пирибег" од село Беловиште, Тетовска 
околија — Угостителски дуќан — бифе во село 
Беловиште. Предмет на работењето на дуќанот е: 
вршење угостителски услуги. 

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга 
„Пирибег" од село Беловиште, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Теарце 
бр. 03—4565/1 од 1-УП-1960 година. 

Раководител на дуќанот е Блажевски Јордан. 
Дуќанот ќе го претставува, задолжува- и раз-

должува во границите на овластувањето задругата. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 62/62. (184) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 406, страна 323, е запишан под фирма: 
Претпријатие за поправка на земјоделски машини, 
земјоделски услуги, промет со резервни делови и 
снабдување на земјоделието со механизација „Ма-
шиноремонт" од Кавадарци — Погон механичка 
работилница во Кавадарци. Предмет на работењето 
на погонот е: врши оправка на сите видови земјо-
делски машини, орадија на моторни и превозни 
средства и транспортни средства. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
претпријатието „Машиноремонт" од Кавадарци, а 
согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кавадарци бр. 03—10619 од 20-1-1962 го-
дина. 

13 ноември 1962 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Милков 
Наќо, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 98/62. (197) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 272, страна 985, свеска I, е запишана под 
фирма: Шумски комбинат „Јавор" од Гостивар — 
Погон за узгој, заштита и експлоатација на шуми 
— Гостивар. Предмет на работењето на погонот е: 
спроведување шумско-гоидбени работи со високо-
стеблепите и нискостеблените шуми; спроведување 
мелиорација и конверзија на деградирани ниски 
шуми, шикари и шибљаци; врши. продажба на 
главни и споредни шумски производи во примарна 
состојба, се грижи за узгој, нега и чување на ди-
вечот и врши надзор над извршување на ловот; 
врши изградување, обнова и одржување на соп-
ствените средства и постројќи, како и други шум-
скостопански објекти (градежни); врши експлоата-
ција на главни и споредни шумски производи за 
снабдување на селското население за широка по-
трошувачка; изведува шумско-културни работи на 
други стопански организации, се бави со земјоделско 
производство и тоа: гоење на добиток, производство 
на компир, овоштарство, пчеларство и друго; про-
изводство на дрвен јаглен и вар, како и вадење и 
продажба на камен и песок; врши проектирање на 
згради и гради патишта за свои потреби; израбо-
тува шумско уредувачки елаборати. 

Погонот е основан согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04—429 
од 6-П-1962 година. 

Раководител на погонот е Радич Поповски. 
Погонот ќе го претставува, задолжува и раз-

должува во границите на овластувањето комби-
натот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 272/62. (194) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 406, страна 323, свеска П, е запишан под 
фирма: Претпријатие за поправка на земјоделски 
машини, земјоделски услуги, промет со резервни 
делови и снабдување на земјоделието со механи-
зација „Машиноремонт" од Кавадарци — Погон 
сервис за снабдување на земјоделието — Кава-
дарци. Предмет на работењето на погонот е: снаб-
дување' на земјоделието со земјоделски машини, 
орадија, алат и резервни делови. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Претпријатието „Машиноремонт" од Кавадарци, а 
согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кавадарци бр. 03—10690 од 20-1-1962 го-
дина. 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Петровски 
Воислав, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 101/62. (198) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 732, страна 191, свеска Ш, е запишано под 
фирма: Заводи Р Р — Ниш — Претставништво во 
Скопје, кеј „13 ноември" бр. 67. Предмет на рабо-
тењето на претставништвото е: склучување на до-
говори во име и за сметка на Заводите РР во Ниш, 
работи по реклама и работи по пропаганда. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Заводите РР — Ниш, а согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Кисела 
Вода — Скопје бр. 04—6297/61 од 19-1-1962 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето Ми-
хајл овски Агњанов Александар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 91/62. (210) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 731, страна 185, свеска Ш, е запишана под 
фирма: Тутунов комбинат — Прилеп — Продав-
ница за цигари на мало во Скопје, ул. „Димитар 
Влахов" бр. 1. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на цигари на мало од сопствено 
производство. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Тутуновиот комбинат од Прилеп, а согласно со 
Решението на Народниот одбор на општината Кале 
— Скопје бр. 12246 од 10-1-1962 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Сте-
фановски Рампо, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 85/62. (211) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 204, страна 541, свеска I, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со кожни 
и гумени производи на големо „Ангрокожа и гума" 
од Скопје — Продавница во Скопје, ул. „Мичури-
нова" бр. 6. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на мало на кожа, кожен прибор, 
галантерија, седларска и ременска стока, произ-
води од гума, каучук и пластични маси. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Трговското претпријатие за промет со кожни 
и гумени производи на големо „Ангрокожа и гума" 
од Скопје, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Кале — Скопје бр. 818 од 
33-1-1962 година. 

Раководител на продавницата е Трпковски 
Илија Киро. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 127/62. (247) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 734, страна 209, свеска Ш, е запишана под 
фирма: Заедница на претпријатијата за патишта 
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— Скопје. Предмет на работењето на заедницата е: 
1) врши студии со цел за унапредување на јавните 
патишта; 2) им дава препораки на претпријатијата 
за патишта со цел за унапредување на јавните 
патишта и работи на усогласување на нивната ра-
бота во врска со одржувањето, реконструкцијата, 
изградбата и опремувањето на јавните патишта и 
на спроведувањето на насоките од општествените 
планови во областа на јавните патишта; 3) им пред-
лага на државните органи донесување на про-
писи и преземање на мерки за унапредување на 
јавните патишта; 4) врши и други работи што и се 
ставени во задача со прописи и со правила на 
заедницата. Заедницата може да врши работи од 
заеднички интерес за претпријатијата здружени 
во заедницата, а особено: 1) да основа претпријатија 
и дуќани што со својата механизација и други 
средства ќе им вршат услуги на здружените прет-
пријатија за патишта при работите за одржување, 
реконструкција и изградба на патишта, да основа 
бира за проектирање, да организира работи за пла-
нирање, статистика, економска анализа и др.; 2) да 
организира семинари и курсеви и да основа учи-
лишта за стручно образование на кадрите; 3) да 
ги проучува прашањата за унапредување на орга-
низацијата и продуктивноста на трудот, за пости-
мулативно наградување на работниците, за унапре-
дување на самоуправувањето во претпријатијата 
за патишта, за подобро користење на капацитетите 
и др. 

Заедницата е основана од Извршниот совет на 
НРМ — Скопје, со одлука бр. 09—2952/1 од 26-ХП-
1961 година. 

Заедницата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Томе Ма-
левски, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 136/62. (248) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 296, страна 1177, свеска I, е запишана под 
фирма: Конфекционо претпријатие „Иднина" од 
Битола — Продавница број 10 во Тетово, ул. „Стра-
шо Пинџур" бр. 9. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на мало на сопствени про-
изводи од детска, машка и женска конфекција, 
сите видови кожна и крзнарека конфекција, како 
и 20% куса и плетена стока од други производи-
тели поради асортиманот на стоката. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Конфекционото претпријатие „Иднина" — Би-
тола, а согласно со решението на Народниот одбор 
на општината Тетово бр. 04—14441/1 од ЗО-ХП-1961 
година. 

Раководител на продавницата е Јовановски Ан-
геле. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во 'Скопје, Фи 
бр. 110/62. (225) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 347, страна 919, свеска I, е запишана под 
фирма: Угостителско претпријатие „Љуботен" од 
Скопје — Киоск бр. 5 во Скопје (Кумановска тро-
шарина). Предмет на работењето на киоскот е: 
вршење на угостителски услуги — продажба на 
мало прехранбени артикли, скара од сите видови, 
кренвишли и безалкохолни пијалоци. 

Киоскот е основан од Работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Љуботен" — Скопје, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Саат Кула — Скопје, бр. 03/1—16248/1961 
од 9-П-1962 година. 

Раководител на киоскот е Васил Таповски. 
Киоскот ќе го претставува, задолжува и раз-

должува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 152/62. (275) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 23-1-1962 год., 
страна 28, реден број 3, е запишана под фирма: 
Продавница за продажба на месо и месни произ-
води, со седиште во Кочани. Предмет на работе-
њето на продавницата е: трговија со месо и месни 
производи. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Галеб" од е. Тркање, Кочани, чие основање 
е одобрено со решението на Народниот одбор на 
општината Кочани бр. ОЗ—5823/1 од 9-Х-1961 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 182/61. (297) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-П-1962 година, страна 298, реден бр. 1, е запишан 
под фирма: Осигурителен завод, со седиште во 
Радовиш. 

Заводот ќе ги обавува следните дејности: 
а) задолжителни осигурувања определени со со-

јузен закон; 
б) доброволни осигурувања определени со за-

клучокот на Југословенската заедница на осигу-
рувањето; 

в) доброволни осигурувања определени со за-
клучокот на Заедницата на осигурувањето; 

г) доброволни осигурувања определени со за-
клучокот на заводот. 

Овластени лица за потпишување на заводот се: 
Атанас Витан, директор, Сулев Ристов Ванчо, кни-
говодител, и Димитров Крумов Мирко, референт 
по посеви. 

Заводот е запишан во регистарот врз основа на 
решението на Народниот одбор на општината Ра-
довиш бр. 01—5801 од 2-П-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, ф и 
бр. 23/62. (306) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-П-1962 година, страна 274, реден бр. 6, е запишана 
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под фирма: Продавница, со седиште во Струмица 
на Трговското претпријатие на големо за промет 
со индустриски стоки „Задругар" од Струмица. 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
на мало со животни намирници и предмети за 
куќни потреби. 

Основањето на продавницата е одобрено со ре-
шението на Народниот одбор на општината Стру-
мица бр. 03—6315/1 од 10-1-1962 година. 

Раководител на продавницата е Алекса Попов, 
кој не е овластен да ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 11/62. (307) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-1-1962 година, страна 297, реден бр. 11, е запи-
шан под фирма: Радио-електро центар при Радио 
клубот — Струмица, со седиште во Струмица. 
Радио-електро центарот ќе ги обавува следните деј-
ности: 1. поправка на радио-апарати и други елек-
трични уреди; 2. продажба на радио-апарати. 

Радио-електро центарот е запишан во региста-
рот врз основа на решението на управниот одбор 
на Радио клубот при Народна техника — Струмица 
бр. 56 од 28-ХП-1961 година и решението на На-
родниот одбор на општината Струмица бр. 03-6966/1 
од 26-ХП-1961 година. 

Раководител на Радио-електро центарот е Гли-
гор Донев Цветинов, кој е овластен да го потпи-
шува истиот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 13/26. (308) 

Окружниот стопански суд од Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-11-1962 година, страна 200, реден бр. 1, е запишан 
под фирма: Осигурителен завод, со седиште во 
Штип. Заводот ќе ги врши следните дејности: 

1. задолжително осигурување определено со 
сојузен закон; 

2. доброволно осигурување определено со за-
клучокот на Југословенската заедница на осигу-
рувањето; 

3. доброволно осигурување определено со за-
клучокот на заедницата на осигурувањето; 

4. доброволно осигурување определено со за-
клучокот на заводот. 

Овластени лица за потпишување на заводот се 
следните: Драги Недељковић директор, Сотир Ми-
хајлов, книговодител, и Васил МитковсКи, референт 
по посеви. 

Заводот е основан од Наредниот одбор на оп-
штината Штип бр. 01-9085/1 од 31-Х-1961 година 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
22/62. < 3 1 4 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр 387, страна 1045, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на мало „Рекорд" од Скопје 
— Продавница бр. 6 во Скопје, ул. „Ѓуро Салај" бр. 
7. П р е д а т на работењето на продавницата е: про-
дажба на машка, женска и детска конфекција, 
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галантерија, трикотажа, текстил, базарски стоки, 
теписи, декор платна, чадори, шапки и друга тек-
стилна стока. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на мало „Рекорд" 
— Скопје, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Идадија — Скопје бр. 5565/1 од 
18-1У-;961 година. 

Раководител ка продавницата е Александар 
Јелиќ. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 340/61. (325) 

• Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 10-69, свеска П, е запишана под 
фирма: Земјоделски комбинат „Скопско Поле" од 
село Петровец — Деловна единица за малопродаж-
ба во село Петровец (со самостојна пресметка и 
жиро сметка при банката). Предмет на работењето 
на деловната единица е: продажба на производите 
што ги произведува Комбинатот и тоа: млеко и 
млечни производи, поледелски производи, лозаро-
овоштарски производи, месо и преработки од месо, 
живина и јајца, продажба на ракија и вино, ку-
пување и продажба на деликатесни производи, бело 
печиво и др. прехранбени производи и угостител-
ски услуги. 

Деловната единица е основана од Работничкиот 
совет на Земјоделскиот комбинат „Скопско Поле" 
од село Петровец, а согласно со решението на На-
родниот одбор на рпштината Петровец бр. 05-120/1 
од 6-П-1962 година. 

Деловната единица ќе јх потпишува, задолжува 
и раздолжува во граници!е на овластувањето Рис-
тески Најдо, в. д, управник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 177/62, (324) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 94, страна 271 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Горче Петров бр. 01-5582/1 од 15-ХП-1961 
година фирмата на Слаткарското млекарске прет-
пријатие „Снежана" од Горче Петров во иднина 
се менува и ќе гласи: Угостителско слаткарско 
претпријатие „Снежана" — Горче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 787/61. (5) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 23, 
страна 55 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Нов 
живот" од село Мрзенци, Гевгелија, бидејќи со ре-
шението на Народниот одбор на општината Гевге-
лија бр. 03-4480/1 од 12-1Х-1961 година е припоена 
кон Земјоделската задруга „Слога" од Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 624/61. (8) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 63, 
страна 217 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Гевге-
лија бр. 03-4480/1 од 12-1Х-1961 година кон Земјо-
делската задруга „Слога" од Гевгелија е припоена 
Земјоделската задруга „Нов живот" од село Мр-
зенци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 782/61. (9) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 44, 
страна 173 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Прогрес" од село Влае, донесена на 31-У-1961 
година, а одобрена од Народниот одбор на општим 
ната Горче Петров е извршена следната измена и 
дополнение на Правилата на задругата: 

Член 1 
Член 1 се менува и гласи: 
„Името на задругата ќе биде: Земјоделска за-

друга „Прогрес", село Влае, со седиште во. Горче 
Петров, околија Скопска." 

Член 2 
Член на земјоделската задруга може да биде 

секој полнолетен земјоделски производител и тоа: 
1. што ќе ги прифати правилата на задругата, 
2. што ќе се обврзе дека ќе остварува минимум 

на економско делување и соработка со задругата и 
3. што ќе уплати определена уписнина. 

Член 3 
Членот 3 се менува и гласи: 
„ А К О минимумот на задолжителната економска 

соработка изнесува во вредност од 20.000 динари а 
тие односи би биле во следните соработки: 

1. соработка со задругата во земјоделското про-
изводство; 

2. контрахирање со задругата на производство 
на земјоделски производи на определена повр-
шина, во определени количини или вредност и на 
испораката на тие производи, 

3. продажба на земјоделски производи на за-
другата во определена количина или во опреде-
лени вредности; 

4. купување на репродукциони материјали од 
задругата или прифаќање на земјоделски услуги 
од задругата; 

5. вложување паричен износ во задругата на 
штедење во определен износ; 

6. да учествува по потреба во работата на за-
другата за изведување на некои сезонски земјо-
делски работи. 

Задружниот совет на задругата е должен да 
ра справува за препораките на соработките на за-
другата и да донесува одлуки во врска со нив." 

Член 8 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Задружниот совет се состои од 21 член и тоа 

60% од работниците на колективот, а 40% од редот 
на задругарите. 
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Членовите на задружниот совет на задругата 
од редот на задругарите ги бираат членовите на 
задругата. Членовите на задружниот совет од ре-
дот на работниците и службениците ги бира ра-
ботниот колектив — синдикалната организација." 

Член 9 
Членот 3'7 став 2 се брише. 

Член 10 
Задружниот совет работи врз основа на по-

стојните прописи, правилата на задругата и за-
клучоците како и насоките на собранието на за-
другата и задружниот совет. 

Задружниот совет: 
1. донесува измени на правилата на задругата; 
2. донесува перспективен план за стопанскиот 

развиток на задругата и ги утврдува, по предлог 
на погонот, стопанскиот план и завршната сметка 
на самостојниот погон; 

3. донесува годишен стопански план и акциона 
програма на задругата и ги определува средствата 
со кои се обезбедува извршување на планот и про-
грамата; 

4. донесува завршна сметка на задругата; 
5. му поднесува на собранието на задругата из-

вештај за годишниот стопански план, за акционата 
програма, за резултатите на работењето и за за-
вршната сметка на задругата и на нејзините само-
стојни погони; 

6. одлучува за височината на задолжувањето 
на задругата и им дава овластување на управниот 
одбор и на управникот на задругата за задолжу-
вање на задругата до која височина ќе се задол-
жува задругата; 

7. донесува правилник за раеподелба на лич-
ниот доход и правилник за расподелба на вкуп-
ниот приход на работниците на задругата; 

8. избира и ги сменува членовите на управниот 
одбор на задругата, како и претставниците на за-
дружните сојузи и за другите организации во кои 
е зачленета задругата; 

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува 
раководните работници на задругата и раководи-
телите на самостојните погони на начин предвиден 
со постојните прописи; 

10. одлучува за основање на претпријатија, ду-
ќани и самостојни погони на задругата; 

11. одлучува за стапување во членство на за-
дружниот сојуз и други организации; 

12. решава за предлозите и за наодите на ре-
визионите инспекциони органи за работата на за-
другата; 

13. решава за формирање на секции жени за-
д р у г а р а и секции млади задругарки; 

14. ги утврдува начелата на задругата за ра-
ботата на задругата со задругарите по отворена 
сметка, како и за висината на давање ристорно на 
задругарите; 

15. решава за присоединување, делба, проши-
рување или престанок на погон или други само-
стојни дејности во задругата; 

16. ја одобрува периодичната пресметка за вкуп-
ниот приход и донесува заклучоци за привремената 
расподелба; 

17. донесува решение за продажба, купување, 
изработка, градење, земање под закуп и расходу-
вање на основните средства, како и отпишување 
на застарените побарувања доколку ова право со 
пооделни прописи не е пренесено на управниот 
одбор на задругата; 

18. решава за доделување на стипендии, служ-
бенички додатоци и за давање разни помогни; 

19. решава за расход ување и др. расходи во 
врска со рекламирање на задругата; 

20. решава за предлозите на членовите на за-
другата како и за предлозите на одделните ко-
мисии; 

21. решава за писмените и јавните пофалби и 
награди за одделни членови и задругари за вон-
редни заслуги и залагања на секторот за унапре-
дување во производството, организацијата на за-
другата, зголемување на продуктивноста на тру-
дот и ел. 

Задружниот совет за проучување на извесни 
работи, за нивното правилно решавање, формира 
комисија во чиј состав влегуваат членови на за-
дружниот совет, работници и службеници на 
задругата. Овие членови за извршените работи 
составуваат записник и го поднесуваат на задруж-
ниот совет за решавање. 

Решава и за други прашања во врска со 
работата на задругата. 

Перспективен план за стопанскиот развиток, 
годишниот стопански план и акционата програма 
на задругата и на нејзините самостојни погони 
мораат пред донесувањето да им се стават на увид 
на членовите на задругата и на работниците на 
задругата и на нејзините самостојни погони. 

Задружниот совет може со одлука овие ком-
петенции да ги пренесе на управниот одбор како 
и на управникот. 

Член 11 
Во членот 40 став 1 се брише бројката 9 и 

стои 7. 
Во истиот член ставот 3 се менува и гласи: 
„Задружниот совет бира членови во управниот 

одбор обавезно од редот на задругарите 40%, а 60% 
од редот на службениците и работниците на за-
другата". 

Член 12 
Во членот 42 ставот 3 се менува и гласи: 
„Членовите на управниот одбор на задругата 

имаат право на надоместок за загубеното време за 
присуството на седниците на управниот одбор и 
други, доколку членовите на управниот одбор 
работниците и службениците на задругата не 
склучиле договор со наградување по единица на 
производ и се плаќаат со месечна плата немаат 
право на надокнада за загубено работно време". 

Член 13 
Во членот 45 точката 8 се брише. 
Точката 20 од истиот член се менува и гласи: 
„Спрема барањата на распишаниот конкурс и 

барањата на комисијата за засновување и отка-
жување на работниот однос да донесе решение". 
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Член 14 
Во членот 55 ставот 2 се брише. 
Членовите 62, 63, 64, 65 и бб се бришат. 

Член 15 
Членот 78 се менува и гласи: 
„Задругата ги има следните фондови: 1. Де-

ловен фонд, 2. Резервен фонд и 3. Фонд за заед-
ничка потрошувачка". 

Член 16 
Во членот 81 став 1 се бришат зборовите „фонд 

за смртните средства", а стои „Деловен фонд". 

Член 17 
Оваа одлука влегува во сила од денот на неј-

зиното донесување и се применува веднаш по неј-
зиното соопштување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 765/61. (6) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 88, страна 201 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Трговскиот дуќан 
„Мерино" во Маврови Ханови на Трговското прет-
пријатие „Маврово" од Гостивар, Сретко Кировски, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За раководител на дуќанот е назначен Дамја-
новски Луке, кој нема да биде потписник, сметано 
од 9-Х1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 721/61. (15) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 88, страна 201 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Трговскиот дуќан 
„Водостан" во Гостивар на Трговското претприја-
тие за промет со мешани стоки „Маврово" од Го-
стивар, Војо Стефановски, е разрешен од долж-
ност. 

За раководител на дуќанот е назначен Стево 
Кипровеки, сметано од 9-Х1-1961 година, кој нема 
да биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 722/61. (16) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 88, страна 201 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Трговскиот дуќан 
„Звезда" во Гостивар на Трговското претпријатие 
„Маврово" од Гостивар, Стаме Серафимово™, е раз -
решен од должност. 

За раководител на дуќанот е назначен Беџет 
Сагири, сметано од 9-Х1-1961 година, кој нема да 
биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 723/61. (17) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 88, страна 201 е запишано следното: 

Бр. 36 — Стр. 481 

Досегашниот раководител на Трговскиот дуќан 
„Караорман" во Гостивар на Трговското претпри-
јатие за промет со мешани стоки „Маврово" од 
Гостивар, Евге Стримчевски, е разрешен од дол-
жност. 

За раководител на дуќанот е назначен Алек-
сандар, Трпески, сметано од 9-Х1-1961 година, кој 
нема да биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 724/61. (18) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 5, страна 13 е запишано следното: 
Досегашниот в. д. директор на Молеро-фарбарската 
задруга „Доско Молер" од Куманово, Раде Трајко 
Варџиски, со решението на Народниот одбор на 
општината Куманово ©р. 18360/1 од 4-Х1-1161 год. 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За директор на задругата е назначен со реше-
нието на Народниот одбор на општината Куманово 
под рег бр. 19732/ од 28-Х1-1961 год. Владимир Пет-
ковски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето, сме-
тано од 19-ХП-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 771/61. (19) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 24, страна 79, свеска I, е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Продавницата 
за чевли во Гостивар на Фабриката „Пролетер" од 
Белград, Патрногиќ Војислав, му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност. 

За раководител на продавницата е назначен 
Танески Атанас. Тој продавницата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, сметано од 7-ХИ-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 756/61. (10) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 82, страна 211, е запишано следното: До-
сегашниот директор на Угостителското претприја-
тие „Бисерка" од Куманово, Борис Јанев Крстев-
ски, со решението на Народниот одбор на општи-
ната Куманово бр. 19007/1 од 4-Х1-1961 година е 
разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Куманово бр. 19417/1 од 28-Х1-1961 год. за 
директор на претпријатието е назначен Душан Трај-
ков Христовски. Тој претпријатието ќе го потшишу-
ва, задолжува и раздолжува во границите на овла-
стувањето со шефот на сметководството Јеленко» 
Фи липовиќ, сметано од 16-ХИ-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи; -
бр. 768/61. (11)* 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 88, страна 201 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Трговскиот дуќан 
„Металец" во Гостивар на Трговското' претпријатие 
„Маврово" од Гостивар, Бедри Тиро, е разрешен 
од должност. 

За раководител на дуќанот е назначен Дуло 
Вехап, сметано од 9-Х1-1961 година, кој нема да 
биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 690/61. (12) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 88, страна 201 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Трговскиот дуќан 
„Победа* во Гостивар на Трговското претпријатие 
за промет со мешани стоки „Маврово" од Гостивар, 
Јован Груески, е разрешен од должност. 

За раководител на дуќанот е назначен Милче-
ски Бранко, сметано од 9-Х1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 718/61. (13) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 102, 
страна 387 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Ка-
вадарско Поле" од Кавадарци, бидејќи со реше-
нието на Народниот одбор на општината Кавадарци 
под бр. 01-8760 од 18-Х-1961 година е припоена кон 
Земјоделската задруга „ К а в а д а р ц и грозд" — Ка-
вадарци (порано Лозаро-овоштарска задруга „Ка-
в а д а р ц и грозд" — Кавадарци). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 704/61. (23) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на чл. 178 од Законот за високото 

школство во Народна Република Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 20/61), 

СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА 
ВО СТРУМИЦА 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на наставници (професори или предавачи 
на виша школа) и за назначување на еден рако-
водител по практична обука и тоа: 

I 
ЗА РЕДОВНИ НАСТАВНИЦИ ПО СЛЕДНИТЕ 

ПРЕДМЕТИ: 

— за познавање на почвите* 
— за агрохемија; 
— за општо лоледелство; 
— за фитопатологија; и 
— за организација на производството на ин-

дустриските култура. 
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II 
ЗА РЕДОВНИ ИЛИ ХОНОРАРНИ НАСТАВНИЦИ 

ПО СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ: 

— за политичка економија; 
— за индустриски култури I; 
— за индустриски култури II; 
— за основи на производството на житните и 

фуражни култури; и 
— за наводнување на индустриските култури 

— технички дел 
— земјоделски дел. 

III 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ ПО 

ПРАКТИЧНА ОБУКА: 

— за раководител по практична обука. 

IV 
УСЛОВИ: 
Спрема Законот за високото школство во На-

родна Република Македонија и Законот за јавните 
службеници. 

V 
Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-

њето му во „Службен весник на НРМ 
До колку за некои работни места не се прија-

ват воопшто кандидати или од пријавените канди-
дати не биде никој избран, конкурсот останува 
отворен до 31. V. 1963 година. 

Еден кандидат може да конкурира за еден, два 
или повеќе предмети. 

Стапувањето на дрлжност по договор. 
За кандидатите со место на живеење надвор 

од Струмица школата обезбедува станови. 
За поблиски информации заинтересираните да 

се обратат до секретаријатот на школата. 
Молбите уредно таксирани да се поднесуваат до 

Секретаријатот на Вишата земјоделска школа — 
Струмица. (1460) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА БЕРОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни, места при 
Народниот одбор на општината Берово: 

1. Шеф на Отсекот за општа управа и општес-
твени служби; 

2. Судија за прекршоци. 

Услови: , 
1. Кандидатите од точка 1) треба да имаат за-

вршено праски факултет или виша управна^ 
школа; 

2. Кандидатите од точка 2) треба да имаат за-
вршело средна школа со над 5 години црактика. 

Молбите со сите документи по чл. 31 од ЗЈС 
да се достават до Комисијата за службенички ра-
боти при НО на општината Берово-

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (1459) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ОПШТАТА 
БОЛНИЦА — ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за поставување на еден лекар-рентгенолсг или 

за поставување на еден лекар на специјализација 
за рентгенолог 

У С Л О В И : 
За реитгенолог кандидатот треба да има по-

ложено специјалистички испит, а за поставуваше 
на лекар на специјализација за рентгенолог, кан-
дидатот треба да го има положено стручниот испит. 

Молбите се примаат во Управата на Болницата 
секој ден до 14 ч. со потребните документи. 

Личен доход спрема Правилникот за распре-
делба на личниот доход на здравствените и дру-
гите работници при Болницата. 

Настап на работа по спогодба. 
Конкурсот трае до пополнувањето на работното 

место. 
За поблиски информации кандидатите нека се 

обратат усмено или писмено до управата на Бол-
ницата. (1425) 

СОВЕТОТ НА ФОЛКЛОРНИОТ ИНСТИТУТ НА 
ПРМ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места во 
Одделот за народна книжевност, обичаи и игри: 

1. Еден асистент за народна книжевност 
2. Еден асистент за народни обичаи и игри 

У С Л О В И : 
Кандидатите да имаат завршено филозофски 

факултет и тоа под 1. Историја на југословенската 
книжевност, под 2. Етнологија. 

Молбите со кратка биографија и документи по 
чл. 31 од ЗЈС, се поднесуваат до> Фолклорниот ин-
ститут на НРМ — Скопје, најкасно во рок од 15 
дена од денот на објавувањето во „Службен весник 
на НРМ". (1437) 

Советот за просвета на Народниот одбор на 
општината Идадцја — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место пом. директор 
на Гимназијата „Јосип Броз Тито" — Скопје 

Услови: Кандидатите треба да имаат завршено 
филозофски или природно-математички факултет, 
положен стручен испит и најмалку 5 години стаж 
во настава. 

Молбите прописно таксирани кандидатите тре-
ба да ги достават до Училишниот одбор на Гимна-
зијата. 

Бр. 36 — Стр, 483 

Кон молбата да се приложи: 
— препис од дипломата за образование и 

стручниот испит; 
— оценувач™ листови за последните три учеб-

ни години; 
— документ за движење во службата; 
— согласност од училиштето — установата 

каде што е на работа. 
Молбите што не ќе бидат комплетирани со ба-

раните документи нема да бидат земени на раз-
гледување. 

Предимство на конкурсот ќе имаат оние канди-
дати што за последните три години имаат најдобри 
оценки и што се истакнале во својата општествено-
политичка активност. 

Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-
ното место. (1438) 

Врз основа на чл. 33 од Законот за јавните 
службеници, Конкурсната комисија на Околискиот 
завод за социјално осигурување во Охрид 

р а с п и т у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
I- Во Околискиот завод за социјално осигурување 
во Охрид: 

1. Лекар-советник , 
2. Референт по регресна служба 
3. Финансиски ревизор — инструктор 
4. Референт — раководител на службата за 

здравст. осигурување на земјодел. производители. 

У С Л О В И : 
За работното место под точка 1 — кандидатот 

да има завршено медицински факултет со над 5 
години практика. 

За работното место под точка 2 — кандидатот 
да има завршено правен факултет или више обрз-
зование. Со завршен правен факултет потребно е 
да има над 3 години практика и положен стручен 
испит, а со завршено више образование над 5 
години практика и положен стручен испит. 

За работното место' под точка 3 — кандидатот 
да има завршено више образование со звање ре-
ферент И врста и положен стручен испит или со 
завршено средно образование, звање сметководен 
референт или сметководител со над 3 години прак-
тика« 

За работното место под точка 4 — кандидатот 
да има завршено више образование со* звање ре-
ферент II врста или средно образование со звање 
референт од III врста. 

Молбите правилно таксирани со приложените 
потребни документи за заснивање службенички 
однос по чл. 31 од ЗЈС, да се достават најкасно 15 
дена по објавувањето на конкурсот во „.Сл. весник 
на НРМ" на адреса ОЗСО — Конкурсна комисија 
— Охрид. 

Плата по Законот за јавните службеници, а 
положај на по Одлуката на Заводот. 

Конкурсот ќе биде БО важност до пополнување 
на работните места. , (1458) 

СЛУЖБЕН БЕСНИК МА « Р М 



Стр. 484 — Бр. 36 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 13 ноември 1962 

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА 

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ« ЗА 1963 ГОД. 
Претплатата на „Службен весник на НРМ" за 1963 година изнесува 1.800 ди-

нари за еден примерок. 

Претплатата се прима однапред за цела година а се уплатува на жиро сметка 
на „Службен весник на НРМ" 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — 
Скопје или со чековна уплатница што е приложена кон овој број. 

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при уплатувањето на прет-
платата треба читливо на чековната или вирманската уплатница да ги напишат 
следните податоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и надлежна 
пошта), број на примероци, старите прета латници покрај ова да го наведат и бројот 
под кој е приман весникот во 1962 година. 

Претплатата за 1963 година може да се обнови до 31 декември о. г. 
Бидејќи извесен број претплатници од 1962 год. уште не ја подмириле прет-

платата, се молат со претплатата за идната година едновремено да ја внесат и долж-
ната претплата од 1962 година. 

Врз основа на член 33 од Законот за јавните 
службеници, Комисијата за службенички работи 
на Народниот одбор на општината И дади ја —-
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Началник на Одделението за општествени 
служби — — — — — — — — — 1 

2. Се повторува конкурсот за работното ме-
сто советник во Одделението за општес-
твени служби — — — — — — — 1 

УСЛОВИ: 
За работното место под точка 1, кандидатот 

треба да има завршено висока, или виша школска 
спрема, со над 5 години практика на раководни 
места. 

Под точка 2, кандидатот треба да има висока 
стручна спрема — филозофски факултет и звање 
советник. 

Молбите со потребните документи согласно со 
чл. 31 од Законот за јавните службеници и потврди 
за работен стаж да се достават до Комисијата за 
службенички работи на Народниот одбор на опш-
тината Ида ди ја — Скопје. 

Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-
ните места- (1424) 

СОДРЖИНА 
Страна 

169. Резолуција За дополнување на Резолуци-
јата за утврдување престанокот на важ-
носта на закони, одлуки и уредби со за-
конска сила — — — — — — — — 469 

170. Одлука за обезбедување на средства за 
лични расхода на јавните службеници во 
републичките органи — — — — — 469 

171. Одлука за дополнување на Одлуката за 
условите под кои ќе се даваат кредити 
од средствата на Републичкиот инвести-
ционен фонд наменети за земјоделство — 470 

172. Одлука за продолжување важењето- на 
Одлуката за количините на вино* и ра-
кија што можат да се потрошат во до-
маќинството на производителот без пла-
ќање на данок на промет за [производната 
1961/62 година — — — — — —— — 470 

:173. Правилник за бројот на децата и мла-
динците во паралелките односно групите 
на специјалните училишта — — — — 47 Л 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — нодош еко- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Нашт. фах. 51. Тел. 19-86. Одговорен уре т и к Петар Јаневски. Жиро сметка број 802—11/1-69« 

ари Народната банка — Скопје, Графички завод „Гоце Делчев" (4694) — Скопје 


