
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Среда, 29 октомври 1958 

Број 32 Година XIV 

Претплатата за 1958 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 30 дин. 
Жиро сметка број 80^—11/1—698. 

261. 

На основа член 71 став 1 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичко 
устројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија, во врска со оддел 6 од глава 
XXI на Општествениот план нa Народна Република 
Македонија за 195В година, Извршниот совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 

ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ 

Во Уредбата за Републичкиот фонд за истра-
жувачки работи („Службен весник на НРМ" бр. 
16/56) се вршат измени и дополнувања така што 
нејзиниот пречистен текст гласи: 

У Р Е Д Б А 

за Републичкиот фонд за истражувачки работи 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Средствата на Републичкиот фонд за истра-
жувачки работи ќе се употребат првенствен*) за 
рударски, геолошки, технолошки и научно испиту-
вачки работи во рударството, како и за изработу-
вање на геолошка карта. 

Член 2 
Фондот за истражувачки работи (во натамош-

ниот текст фондот) е правно лице и за своите об-
врски одговара со своите средства. 

Член 3 
Фондот за истражувачки работи е буџетски 

фонд. 
Приходите и расходите на фондот се утврду-

ваат за секоја година во претсметката на. приходите 
и расходите на фондот. 

Претсметката на приходите и расходите на фон-
дот се составува врз основа одобрената програма 
на) фондот. 

Претсметката на приходите и расходите на 
фондот е прилог на Републичкиот буџет. 

Член 4 
^потрошените средства на фондот во текот 

на една година се пренесуваат во наредната година. 

Член| 5 
Средствата на фондот се водат на* посебна смет-

ка кај Народната банка на ФНРЈ. 

Одобрената претсметка на фондот Секретари -
јатот за индустрија на Извршниот совет е должен 
да ја достави на Народната банка за извршување 
во срок од 15 дена по одобрувањето. 

УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ 

Член 6 
Со фондот управува Секретаријатот за индус-

трија ^а Извршниот совет. 
Административните и сметководните работи на 

фондот ги врши Секретаријатот за индустрија Ла 
Извршниот совет. 

Член 7 
Секретаријатот за индустрија на Извршниот 

совет: 
— донесува правила на фондот; 
— донесува програма за истражувачки работи 

за секоја година; 
— врз основа на одобрената програма составува 

претсметка на приходите и расходите нр фондот; 
— предлага завршна сметка на фондот; 
— врши надзор над употребата на средствата 

на фондот; ^ 
— ги врши и другите работи во врска со упра-

вувањето и работата на фондот. 
Правилата на фондот и програмата за истра-

жувачките работи ги одобрува Извршниот совет. 

Член 8 
Со правилата на фондот поблиску ќе се опре-

дели начинот на работењето н|а фондот и усло-
вите за користење на средствата на фондот. 

КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 

Член 9 
Средствата на фондот по одобрување на про-

грамата за испитувачките работи, Секретаријатот 
за индустрија на Извршниот совет ги доделува на 
соответни организации кои ќе ги изведуваат ра-
ботите. 

Средствата на фондот се доделуваат неповратно. 

Член) 10 
Доделените средства изведувачите на испиту-

вачките работи можат Јда ги користат само за 
одредената намена. 

Користењето на средствата од фондот може да 
с.тане по исполнување на условите предвидени во 
Уредбата за изработување на инвестиционите про-
грами. 
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Член 11 
Корисниците на средствата од фондот должни 

се да ги продадат корисните и ако пини (руда) до-
биени при изведувањето к^ истражувачките работи. 

Приходите добиени од продажбата на корисни-
ците испотиш (руда), по одбивањето на трошоците 
се уплатуваат во фондот. 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕТСМЕТКАТА НА 
ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ФОНДОТ 

Член 12 
Наредбодател за извршување на претсметката 

на приходите и расходите на фондот е Секретарот 
за индустрија на Извршниот совет, а Е?О негово от-
суство помошник секретар кој ќе го определи тој. 

Член 13 
Средствата на фондот можат да се користат 

само до висината предвидена со претсметката на 
приходите и расходите на фондот. 

Член 14 
Изменување на намената и висината на сред-

ствата (вирманисање) одредени со претсметката на 
фондот може да се врши по одредбите на Основниот 
закон: за буџетите. 

Член 15 
Секретарот за индустрија на Извршниот совет 

назначува и сметкополагач за извршување на прет-
сметката на, приходите и расходите на фондот. 

Сметкополагачот на фондот должен е да води 
евиденција за остварените — потрошените средства, 
Како и да ракуна со средствата на фондот и одго-
вара за својата работа согласно одредбите за ра-
кување со буџетските средства и за сметкополага-
чите по прописите за буџетот. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 16 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

ИС бр. 182 
24 септември 1958 год. 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

262. 
На основа член 52 од Законот за државната 

управа, Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА 

НА ДЕЛОТ ОД АВТОПАТОТ „БРАТСТВО — 
ЕДИНСТВО" ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
(1) Се основа Дирекција за изградба на делот 

од автопатот „Братство — единство" во Народна 
Република Македонија под име: Дирекција за из-

градба на автопатот „Братство — единство" во НР 
Македонија (во понатамошен текст Дирекција). 

(2) Седиштето на Дирекцијата е во Скопје. 

Член 2 
(1) Дирекцијата има својство правно лице. 

Член 3 
(1) Дирекцијата непосредно: 
1) врши студии и истражувања во врска со 

изградбата на автопатот; 
2) врши организирање и изведување на при-

премни работи во врска со учеството на добровол-
ни младински бригади; 

, 3) врши непосреден надзор на изградбата; 
(2) Дирекцијата може, работите од точка 1 од 

претходниот став да ги врши и преку други орга-
низации. 

Член 4 
(1) Дирекцијата преку други организации ги 

врши следните работи: 
1) приготвување на техничка документација; и 
2) изведување на работите за изградба на авто-

патот. 

Член б 
(1) За вршење работите од член 3 и 4 Дирекци-

јата може да има свои погони и други единици. 

Член 6 
(1) Дирекцијата врши права и должности на 

инвеститор во следните работи: 
1) изработува годишен план за количините на 

работите по одделни делници и средства за извр-
шување на тие работи; 

2) ги презема средствата предвидени во планот 
и располага со нив1; 

3) склучува договори со организации за изве-
дување на работите од член 3 точка 1 и 2 и член 
4 од оваа Уредба; 

4) ги поднесува на ревизија и се грижи за бла-
говремена ревизија на инвестиционите програми и 
главните проекти односно ги врши правата и дол-
жностите на инвеститор во врска со ревизијата 
и одобрувањето на инвестиционите програми и глав-
ните проекти; 

5) секоја година до крајот на февруари соста-
вува завршна сметка за изминатата година и ја 
доставува на надлежниот орган. 

Член 7 
(1) На чело на Дирекцијата стои директор, кого 

го назначува и разрешува Извршниот совет. 

Член 8 
(1) Дирекцијата има своја претсметка на прихо-

дите и расходите. 

Член 9 
(1) Спрема Дирекцијата Секретаријатот за ин-

дустрија на Извршниот совет ги врши правата и 
должностите од член 43 од Законот за државната 
управа. 

Член 10 
(1) Секретаријатот за индустрија на Извршниот 

совет ќе донесе Правилник за организацијата и ра-
ботењето на Дирекцијата. 
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Член И 
(1) Оваа Уредба влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

ИС бр. 183 
24 септември 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Груески, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

263. 
На основа член 2 став 1 од Уредбата за форми-

рање на фондови за унапредување на шумарството 
и за управување со тие фондови („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 22/56), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ СО 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ШУМАРСТВОТО 
Член 1 

Со Републичкиот фонд за унапредување на шу-
марството основан со оддел 1 од глава ХХШ на 
Општествениот план на Народна Република Маке-
донија за 1955 година („Службен весник н^ НРМ" 
бр. 4/55), управува Секретаријатот за земјоделство 
и шумарство на Извршниот совет. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа Уредба преста-

нува да важи Уредбата за управување и начинот 
на користење на средствата на Републичкиот фонд 
за унапредување на шумарството („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 11/55). 

Член 3 
Оваа Уредба влегува во сила со денрт на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

ИС бр. 187 
24 септември 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. О г р а х и л Гигов, е. р. 

264. 
На основа член 2 став 1 и 2 од Уредбата за 

основање Совет за научна работа на Народна Ре-
публика Македонија („Службен весник на НРМ" 
бр. 18/58 год.), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ ЗА НАУЧНА РАБОТА 

I 
Во Советот за научна работа се именуваат: 
А) за претседател: 
Александар Гр личков, член на Извршниот со-

совет; 

Б) за членови: 
1. Христов д-р Александар, хонорарен вонреден 

професор на Правниот факултет; 
2. Филиповски агр. Горѓи, вонреден професор на 

Земјоделско-шумарскиот факултет; 
3. Левков Димче, вонреден професор на Фило-

зофскиот факултет; 
4. Мицев д-р Никола, редовен професор на 

Земјоделско^шумарскиот факултет; 
5. Габер д-р Стеван, доцент на Правниот фа-

култет; 
6. Богоев Ксенте, вонреден професор на Еко-

номскиот факултет; 
7. Бурзевски Ванчо, вонреден професор на Еко-

номскиот факултет; 
8. Каталиниќ д-р Марин, редовен професор на 

Филозофскиот факултет; 
9. Конески Блаже, редовен професор на Фило-

зофскиот факултет; 
10. Ничота Божидар, директор на Шумарскиот 

институт на НРМ; 
11. Шилер инж. Славко, директор на Заводот 

за геолошки истражувања на НРМ; 
12. Патчев инж. Ламбро, пом. директор на Прет-

пријатието за увоз-извоз на тутун „Македонија"; 
13. Јоневски инж. Витомир, директор на Термо-

централата Маџари; 
14. Пошштовски инж. Славко, р е д о в и профе-

сор на Земјоделско-шумарскиот факултет; 
15. Пота инж. Љубен, директор на Заводот за 

урбанизам на НРМ; 
16. Серафимов инж. д-р Петар, вонреден) про-

фесор на Техничкиот факултет; 
17. Соколовски Методија, директор на Инсти-

тутот за национална историја на НРМ; 
18. Стојадиновиќ Часлав, доцент на Филозоф-

ско«^ факултет; 
19. Таџер д-р Исак, доцент на Медицинскиот 

факултет; 
20. Хокнец инж. Миливој, началник во Инсти-

тутот за клучни истражувања во индустријата; 
21 Поповски Стоимир, секретар на Советот за 

култура на НРМ; 
22. Пухан д-р Иво, вонреден професор на Прав-

ниот факултет на Универзитетот во Скопје. 
II 

Ова Решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 180 
24 септември 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

265. 
На основа точка 1 од Препораката за создава-

њето на натамошни услови за редовно образование 
на висококвалификувани стручњаци на факулте-
тите („Службен! лист на ФНРЈ" бр. 26/58 год.), Из-
вршниот совет донесува 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА СОЗДАВАЊЕ 
НАТАМОШНИ УСЛОВИ ЗА РЕДОВНО ОБРАЗО-

ВАНИЕ НА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАНИ 
СТРУЧЊАЦИ НА ФАКУЛТЕТИТЕ НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

I 
Во Комисијата за создавање натамошни услови 

за редовно образование на високонвалификуѕани 
стручњаци на факултетите на Универзитетот во 
Скопје се именуваат: 

A) За претседател: 
Грличков Александар, државен секретар за ра-

боти на финансиите; 
B) За членови: 
Митевски Методи, секретар на Секретаријатот 

за земјоделство и шумарство на Извршниот совет; 
Попов Благој, секретар н^ Секретаријатот за 

индустрија на Извршниот совет; 
Симитчиев Асен, секретар на Секретаријатот 

за' труд на Извршниот совет; 
Здравковски Пенко, претседател на Советот за 

просвета на НРМ; 
Ректорот, про ректорот на Универзитетот и де-

кадите на сите факултети по положба се членови 
на оваа Комисија. 

В) За секретар: 
Пенушлиски д-р Кирил, секретар на Универзи-

тетот во Скопје. 

И 
Ова Решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 188 
24 септември 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

266. 
На основа член 17 став 3 од Законит за јавните 

службеници, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА 
СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 

1. Се разрешува од должноста член на Репуб-
личката комисија за службенички^ работи Мамуран 
Тахир, народен пратеник. 

2. За член на Републичката комисија за служ-
бенички работи се именува Тозија Фана, службеник 
во ЦК на СКМ. 

3. Ова Решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 8/3 
24 септември 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

267. 
На основа член 46 од Основниот закон за фил-

мот („Службен лист на ФНРЈ" бр. 17/56 година) и 
член 29, 30 и 33 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Извршниот совет („Службен весник 
на НРМ" бре 21/58 година), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТ ЗА ИЗБОР ФИЛМОВИ 

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ 
ФИЛМОВИ „МАКЕДОНИЈА", СКОПЈЕ 

I. Се именува Совет за избор филмови на Прет-
пријатието за изнајмување филмоеи „Македонија' 
— Скопје во состав: 

1. Јаневски Славко, писател од Скопје, 
2. Шопов Ацо, писател од Скопје, 
3. Секуловски Гојко, народен пратеник, 
4. Милчин Илија, режисер во Народниот театар 

во Скопје, 
5. Момировски Томе, новинар-уредник но Радио 

— Скопје, 
6. Чушкар Боро, сојузен народен пратеник, 
7. Кузмаиовски Кузман, претставник на С е р и -

јата за биоскопи при Трговската комора на НР 
Македонија во Скопје, 

8. Јаковлевски Трпе, народен! пратеник, и 
9. Бозбокилос Горѓи, директор на Претприја-

тието за. изнајмување на филмови „Македонија" — 
Скопје. 

II. Ова Решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување. 

ИС бр. 186 
24 септември 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р Страхил Гигов, е. р 

268. 

На основа член 2.1 став 1 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55), Извршниот совет го до-
несе следкрто 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

1. Извршниот совет се согласува со Одлуката за 
издвојување на дел од вишокот на Околискиот за-
вод за социјално осигурување за 1957 година во 
фондот за здравствена изградба кај Републичкиот 
завод за социјално осигурување број 02-1663 од 26 
мај 1958 година, донесена на редовната седница на 
Собранието на Републичкиот завод за социјално 
осигурување, одржана нц1 26 мај 1958 година во 
Скопје, 
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2. Ова Решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 189 
24 септември 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

269. 
На основа член 70 став 3 од Уредбата за фи-

нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист ца ФНРЈ" бр. 12/55), Извршниот совет го до-
несе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

1. Извршниот совет се согласува со Одлуката 
број 02-1662 од 26 мај 1958 година за примање на 
завршната сметка за 1957 година на Републичкиот 
завод за социјално осигурување, донесена на редов-
ната седница на Собранието на Републичкиот завод 
за социјално осигурување, одржана на ден 26 мај 
1958 година во Скопје. 

2. Ова Решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 190 
24 септември 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

270. 
На основа член бб став 3 од Уредбата за фи-

нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на1 ФНРЈ" бр. 12/55 год.), Извршниот совет го 
донесе следкрто 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

1. Извршниот совет се согласува со Одлуката 
бр. 2176 од 1-1У-1957 година за донесување на прет-
сметката на приходите и расходите за 1957 година 
на Републичкиот завод за социјално осигурување, 
донесена на редовната седница на Собранието на 
Републичкиот завод за социјално осигурување одр-
жана на ден 1-1У-1957 година во Скопје. 

2. Ова Решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 191 
24 септември 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Сграхил Гигов, е. р. 

271. 

На основа член 20 став 2 од Уредбата за финан-
сирање социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 12/55), Извршниот совет го донесе след-
ното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

1. Извршниот совет се согласува со Одлуката 
за расподелба на средствата по формираниот фонд 
за здравствена изградба при Републичкиот завод 
за социјално осигурување број 1666, донесена нт 
Собранието на Републичкиот завод за социјално 
осигурување, одржана на ден 26 мај 1958 година 
во Скопје. 

2. Ова Решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 192 
24 септември 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

272. 
На основа член 56 стан 2 од Уредбата за фи-

нансирање социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" број 12/55), Извршниот совет го 
донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

1. Извршниот совет се согласува со Одлуката 
за применување на додаток на придонес за соци-
јално осигурување за 1958 година број 02-167& од 
26 мај 1958 година, донесена на редовната седница 
на Републичкиот завод за социјално осигурување, 
одржана на ден 26 мај 1958 година во Скопје. 

2. Ова Решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 193 
24 септември 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

273. 
На основа, член 70 став 3 од Уредбата за фи-

нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист нр ФНРЈ" бр. 12/55), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

1. Извршниот совет се согласува со Одлуката 
број 1669 од 26 мај 1958 година за расподелба на 
средствата од фондот за превентивна здравствена 
заштита на Републичкиот завод за социјално осигу-
рување, донесена на Собранието на Републичкиот 
завод за социјално осигурување, одржано на ден 
26 мај 1958 година во Скопје. 

% 
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2. Ова Решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 155 
24 септември 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Страхил Гигов, е. р 

274. 
На основа член бб став 3 од Уредбата за фи-

нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55), Извршниот совет го до-
несе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТ ОДЛУКА ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕТСМЕТКАТА НА 

ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА 1958 ГОД. НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Извршниот совет утврдува дека Одлуката за 
донесување на претсметката на приходите и расхо-
дите за 1958 година на Републичкиот завод за со-
цијално осигурување број 02-1668, донесена на. ре-
довната седница на Собранието на Републичкиот 
завод за социјално осигурување, одржан^ на 26 мај 
1958 година — е ш склад со прописите. 

2. Ова Решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 194 
24 септември 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујосвд, е. р. Ограбил Гигов, е. р. 

275. 
На основа точка 1 став 2 од Наредбата за мак-

сималната стопа на каматата на кредитите одобрени 
за стварање запасти на стоки (во краиштата што 
преку зимата се отсечени од сообраќајот („Сл. лист 
на ФНРЈ" број 35/57) Државниот секретаријат за 
стоко-в промет на НРМ во согласност со Народната 
банка на ФНРЈ — Централа за НРМ, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ КРАИШТА ШТО СЕ СМЕТААТ ЗА 
ОТСЕЧЕНИ ОД СООБРАЌАЈОТ ПРЕКУ ЗИМАТА 

1) Во точка 1 под г!) на Наредбата за определу-
вање краишта што се сметаат за отсечени од соо-
браќајот преку зимата („Сл. весник на НРМ" број 
25/57) по зборот „Маврово" наместо сврзникот 
„и" се става запирка а на крајот наместо точка и 
запирка се ставаа текстот* кој гласи: 

„и Сараќино"; 
2) Оваа Наредба влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Врој 505 Државен секретар 
10 октомври 1958 година за стоков промет, 

Скопје Мориц Романо, е. р. 

29 октомври 1958 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-1-1958 год. под рег. бр. 5 е запишана под фирма: 
Продавница за брашно, леб и бели печива бр. 4 
„Славеј" со седиште во Охрид. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на леб, бели; 
печива и брашно на мало. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
откуп и промет со житарици, ориз, гриз и прера-
ботка на леб и бели печива „Славеј" од Охрид, 
а согласно со одобрението на НО на општината 
Охрид бр. 10468 од 12 јули 1957 год. 

За раководител на продавницата е назначена 
Јелена Сел град. Продавницата ќе ја потпишуваат 
лицата што се овластени за потпишување на прет-
пријатието што ја основало и тоа: Трајче Трајчев-
ски, директор, и Славе Ристевски, шеф на смет-
ководството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 5/58. • (175) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-1-1958 год. под рег. бр. 1 е запишана под фирма: 
Продавница за намештај „Треска", со седиште во 
Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на намештај. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
дрвна индустрија „Треска" — Скопје, а согласно 
со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 
14432 од 27-ХП-1957 год. 

Продавницата ќе ја потпишуваат лицата што 
се овластени за потпишување на претпријатието 
што ја основало и тоа: Киро Кице Марковски и 
Чорак Милана Мирко. . 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 8/58. (176) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-1-1958 год. под рег. бр. 8 е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие „Текстил" — Прилеп — 
Продавница бр. 9, со седиште во Прилеп. Предмет 
на работењето на продавницата е: /продажба на 
текстил на мало. • 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Текстил" — од Прилеп, а согласно со 
одобрението на НО на општината Прилеп бр. 
05—26/2 од 18-1-1958 год. 

За раководител на продавницата е назначен: 
Цане Стефановски. Продавницата ќе ја потпишу-
ва лицето што е овластено да го потпишува прет-
пријатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 22/58. (177) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-1-1958 год. под рег. бр. 51 е запишана под фир-

СЛУЖВЕН ВЕСНИК НА ПРМ 
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ма: Трговско претпријатие „Рекорд" — Прилеп — 
Продавница бр. 4, со седиште во Прилеп. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
мало на чевли, кожна галантерија, производи од 
гума, каучук и пластична материја. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие за чевли, кожа и прибор „Рекорд" од 
Прилеп, а согласно со одобрението на НО на оп-
штината Прилеп бр. 05—26/1 од 16-1-1958 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Мирко В. Стојкоски. Продавницата ќе ја потпи-
шува лицето што е овластено да го потпишува 
претпријатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 23/58. (178) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на-
27-1-1958 год. под рег. бр. 2 е запишано под фир-
ма: Претпријатие за млинарство „Пелагонија" — 
Битола — Стовариште, со седиште во Прилеп. 
Предмет на работењето на стовариштето е: про-
дажба на млински преработки на големо. 

Стовариштето е основано од Претпријатието за 
млинарство „Пелагонија" — Битола, а согласно со 
одобрението на НО на општината Прилеп бр. 
21219/57 од 22-1-1958 год. 

За; раководител на стовариштето е назначен 
Методија Атанасовски. Стовариштето ќе го потпи-
шува лицето што е овластено да го потпишува 
претпријатието што го основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (179) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-1-1958 год. под рег. бр. 59 е запишана под фирма: 
Индустрија за метални производи, инсталација, 
водовод и канализација „Братство" — Охрид — 
Продавница, со седиште во Струга. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на желе-
зарски и метални производи производство на Ин-
дустријата за метални производи, инсталација, во-
довод и канализација „Братство" од Охрид. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
метални производи, инсталација, водовод и кана-
лизација „Братство", а согласно со одобрението на 
НО на општината — Струга бр. 1580 од 6-Ш-1958 
год. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Боже Мојсов. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 714/57. (180) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1-1958 год. под рег. бр. 71 е запишана под фир-

ма: Продавница бр. 4 во Струга на Трговското 
претпријатие „Стандард" — Струга. Предмет 'на 
работењето на продавницата е: продажба на жи-
тарици и млински производи-брашно. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Стандард" — Струга, а согласно со одо-
брението на НО на општината Струга бр. 16042 од 
24-ХП-1957 год. 

бр. 32 — Стр. 491 

За раководител на продавницата е назначен 
Разме Евроски. Продавницата ќе ја потпишува ли-
цето што е овластено да го потпишува претприја-
тието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 17/58. (181) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
З-Ш-1958 год. под рег. бр. 1 е запишана задругата 
под назив: Овоштаро-градинарска задруга „Гради-
нар", со седиште во Струга. Предмет на работењето 
на задругата е: овоштарство и градинарство, по-
дигање на плаетажни овошни градини, откуп и 
пласман на овоштарско-градинарски производи. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината Струга бр. 20853/57 од 29-ХН-
1957 год. 

Задругата ќе ја потпишуваат Мижимаковски 
Паско, Назар Лена и Јовчевски Симон. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 44/58. (182) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-Х-1957 год. под рег. бр. 52 е запишана под фир-
ма: Продавница, со седиште во Демир Хисар, во 
состав на Трговското претпријатие „Бигла" од Де-
мир Хисар. Предмет на работењето на продавница-
та е: трговија на мало со книжарски и канцелари-
ски материјали и учебни помагала, како и продаж-
ба на таксени марки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бигла" од Демир Хисар, а согласно со 
одобрението на НО на општината Демир Хисар бр. 
6725 од 21-У1П-1957 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Киро Димитровски. Продавницата ќе ја потпишува 
лицето што е овластено да го потпишува претпри-
јатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 641/57. (195) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-Х-1957 год. под рег. бр. 6 е запишана задругата 
под назив: Земјоделска задруга „Превалец", со се-
диште во е. Журче — Битолско. Предмет на рабо-
тењето^ на задругата е: откуп и продажба на сите 
земјоделски производи и трговија со индустриски 
и колонијални стоки. 

Задругата е основана со одобрението на НО на 
општината Демир Хисар бр. 6468 од З-Х-1957 год. 

Задругата ќе ја потпишуваат Русе Најдоски, 
Јован Степановски и Блаже Брсаковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 669/57. (197) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-X-1957 год. под рег. бр. 5 е запишана задругата 
под назив: Земјоделска задруга „Коњари", со се-
диште во е. Гермијан — Битолско. Предмет на ра-
ботењето на задругата е: откуп и продажба ца сите 
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видови земјоделски производи, продажба иа коло-
нијални и индустриски стоки. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината Бистрица бр. 5074 од 9-IX-
1957 год. 

Задругата ќе ја потпишуваат Ристо Ивановски, 
и Ристо Трпчевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 661/57. (198) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1Х-1957 год. под рег. бр. 52 е запишана под фир-
ма: Продавница, со седиште во Кичево на Лигни-
товиот рудник „Осломеј" е. Осломеј. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на лигнит. 

Продавницата е основана од Лигнитовиот руд-
ник „Осломеј" е. Осломеј, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Кичево бр. 12014 од 
9-ГХ-1957 год. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието што ја 
основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 631/58. I (199) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-Х-1957 год. рег. бр. 6 е запишано под фирма: Ин-
сталатерско претпријатие „Изградба", со седиште 
во Кичево. Предмет на работењето на претприја-
тието е: инсталирање на водоводи, канализација и 
гасни постројки, инсталирање на парно, водоводно, 
воздушно и централно греење, монтажа на сани-
тарни уреди и пумпни постројки, електроинстана-
ции, изработка на сите видови метална галантерија, 
ковачко-браварски и машино-браварски, леачки, 
тенекеџиски и лимарски производи, металостругар-
ски и швајцерски (електрични и аутогено зава-
рување). 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината Кичево бр. 12312 од 9-1Х-1957 год. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Бакиќ Јован. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 659/57. (200) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-1Х-1957 год. под рег. бр. 53 е запишан под фирма: 
Склад за градежен материјал, со седиште во Ки-
чево во состав на Претпријатието-сервис за граде-
жен материјал „Бор" — Кичево. Предмет на рабо-
тењето на складот е: продажба на градежен ма-
теријал. 

Складот е основан од Претпријатието „Бор" — 
Кичево, а согласно со одобрението на НО на оп-
штината Кичево бр. 9156 од 15-УН-1957 год. 

За раководител на складот е назначен Драго 
Силјановски. Складот ќе го потпишува лицето што 
е овластено да го потпишува претпријатието што 
го основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
.бр. 623/57. (201) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-1Х-1957 год. под рег. бр. 53 е запишан под фир-
ма: Склад за огревно дрво и ќумур, со седиште 
во Кичево,; во/ состав /на Претпријатието „Бор'". 
Кичево. Предмет на работењето на складот е: про-
дажба на огревно дрво и ќумур. 

Складот е основан од Претпријатието „Бор'-
— Кичево, а согласно со одобрението на НО на 
општината Кичево бр. 9156 од 15-УН-1957 год. 

За раководител на складот е назначен Драге 
Силјановски. Складот ќе го потпишува лицето што 
е овластено да го потпишува претпријатието што 
го основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 622/57. (202) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-1Х-1957 год. под рег. бр. 53 е запишан под фирма: 
Склад за нафтени деривати, со седиште во Кичево, 

на Претпријатието — Сервиз за градежни матери-
јали „Бор" — Кичево. Предмет на работењето на 
складот е: продажба на нафтени деривати, мазива, 
уља и масти. 

Складот е основан од Претпријатието „Бор" — 
Кичево, согласно со одобрението на НО на општи-
ната Кичево бр. 9156 од 1-УШ-1958 год. 

За раководител на складот е назначен Никола 
Темеловски. Складот ќе го потпишува лицето што 
е овластено да го потпишува претпријатието што 
го основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 621/57. (203) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-IX-1957 год. под рег. бр. 6 е запишана задругата 
под назив: Земјоделска задруга ..Горица", со се-
диште во Охрид. Предмет на работењето на за-
другата е: откуп и продажба па земјоделски и сто-
чни производи, производство на земјоделски про-
изводи, набавка и продажба на репродукционен: 
материјал, машини и алати за земјоделството. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината Охрид бр. 14779 од 21-1Х-1957 
год. 

Задругата ќе ја потпишува Перо Ефтимов Ко-
севски, управник на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 642/57. (204) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-1Х-1957 год. под рег. бр. 11 е запишана задру-
гата под назив: Градежна занаетчиска задруга 
„Фасадер", со седиште во Охрид. Предмет на ра-
ботењето на задругата е: изработка на фасади, гип-
сирање, ѕидање, терасарство, паркета и мо лера ј. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината Охрид бр. 15555 од 21-IX-1957 
год. 
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Задругата ќе ја потпишува раководителот Дам-
јан Кала јџиска . 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 643/57. _ (205) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-Х-1957 год. под рег. бр. 7 е запишано под фирма: 
Претпријатието за аутотранспорт, со седиште во 
Македонски Брод — Охридско. Предмет на рабо-
тењето на претпријатието е: превоз на патници и 
стока со средства на патниот сообраќај. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината Македонски Брод бр. 3524 од 
19-УП-1957 год. 

Претпријатието ќе го (потпишува директорот 
Милован Ивановски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 646/57. (206) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-Х-1957 год. под рег. бр. 39 е запишана под фирма: 
Продавницата бр. 3, со седиште во Прилеп, во состав 
на Трговското претпријатие „3 ноември" — Прилеп. 
Предмет на работењето на продавницата е: трговија 
на мало со железо, метална стока, порцулан, ста-
кло и керамичка стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „3 ноември" — Прилеп, а согласно со одо-
брението на НО на општината Прилеп бр. 839 од 
13-1-1956 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Љубен Гагалески. Продавницата ќе ја потпишува 
лицето што е овластено да го потпишува претпри-
јатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 617/57. (207) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-Х-1957 год. под рег. бр. 39 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 4, со седиште во Прилеп, во 
состав на Трговското претпријатие „3 ноември" 
— Прилеп. Предмет на работењето на продавни-
цата е: трговија на мало со железо, метална стока, 

стакло, порцулан и керамичка стока. 
Продавницата е основана согласно со одобре-

нието на НО на општината Прилеп бр. 839 од 13-1-
1956 год. -

За раководител на продавницата е назначен 
Атанас Ристески. Продавницата ќе ја потпишува 
лицето што е овластено да го потпишува претпри-
јатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 652/57. (208) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ЗО-УШ-1957 год. под рег. бр. 12 е запишана под 
фирма: Продавница, со седиште во Отешево, во со-
став на Трговското претпријатие „Задругар" — 
Ресен. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на галантериски стоки и играчки, жи~ 
нотни прехрани и предмети за куќни потреби,, про-

Вр. Ѕ2 — Стр. 493 

изводи врз база на шеќер и какао, овошје и зе-
ленчук. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар" — Ресен, а согласно со одоб-
рението на НО на општината Ресен бр. 7123 од 20-
"УШ-1957 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Мице Матевски. Продавницата ќе ја потпишува ли-
цето што е овластено да го потпишува претприја-
тието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 600/57. (209) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-УШ-1Ѕ57 год. под рег. бр. 12 е запишана под 
фирма: Продавница со седиште во Ресен, во состав 
на Трговското претпријатие „Задругар" — Ресен. 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на производи врз база на шеќер и какао, жи-
вотни прехранбени продукти и предмети за куќни 
потреби, пијалоци, месо и. месни и млечни произ-
води. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар", а согласно со одобрението на 
НО на општината Ресен бр. 7491 од 25-УШ-1957 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Димитрија Дорески. Продавницата ќе ја потпишува 
лицето што е овластено да го потпишува претпри-
јатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 325/57. (210) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ЗО-УШ-1957 год. под рег. бр. 12 е запишана под 
фирма: Продавница со седиште во Ресен^ во состав 
на Трговското претпријатие „Задругар" — Ресен. 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на производи врз база на шеќер и какао, жи-
вотни прехрани, предмети з з куќни потреби и 
стакларија. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар" — Ресен, а согласно со одо-
брението на НО и општината. Ресен од 20-УШ-
1957 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Кадри Мустафовски. Продавницата ќе ја потпи-
шува лицето што е овластено да го потпишува 
претпријатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 598/57. (211) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ЗО-УШ-1957 год. под рег. бр. 12 е запишана под 
фирма: Продавницата, со седиште во Горица, во 
состав на Трговското претпријатие „Задругар" — 
Ресен. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на гал артериски стоки и играчки, жи-
вотни прехранбени продукти: и предмети за куќни 
потреби, производи врз база на шеќер и какао, 
овошје и зеленчук. 
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Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар" Ресен, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Ресен бр. 7122 од 20-УП--
1957 год. 

За раководител на продавницата е назначена 
Благородна Макаровска. Продавницата ќе ја пот-
пишува лицето што е овластено да го потпишува 
претпријатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 599/57. (212) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1Х-1957 год. под рег. бр. 1 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 1, со седиште во Струга, во 
состав на Производното услужно занаетчиско прет-
пријатие „Единство" — Струга. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на шивачки 
изработки (конфекција). 

Продавницата е основана од Производното ус-
лужно занаетчиско претпријатие „Единство" -— 
Струга, а согласно со одобрението на НО на оп-
штината — Струга бр. 8793 од 31-УШ-1957 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Фоти Пиндовски. Продавницата ќе ја потпишува 
лицето што е овластено да го потпишува претпри-
јатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 630/57. (213) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-П-1958 год. под рег. бр. 5 е запишано под фирма: 
Лозаро-винарско претпријатие „Тиквеш" — Кава-
дарци — Продавница, со седиште во Битола. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на мало на алкохолни и безалкохолни пи ја лоци. 

Продавницата е основана од Лозаро-винарското 
претпријатие „Тиквеш" — Кавадарци, а согласно 
со одобрението на НО на општината Битола, бр. 
30349 од 29-1-1958 год. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Борис Стефанов Геракаров. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 72/58. (259) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-11-1958 год. под бр. 4 е запишано под фирма: 
Лозаро-винарско претпријатие „Тиквеш" — Кава-
дарци — Стовариште, со седиште во Битола. Пред-! 
мет на работењето на стовариштето е: промет на 
големо со алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Стовариштето е основано од Лозаро-винарско-
то претпријатие „Тиквеш" — Кавадарци, а соглас-
но со одобрението на НО на општината Битола бр. 
30349 од 29-1-1958 год. 

Стовариштето ќе го потпишува раководителот 
Борис Стефанов Геракаров. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 71/58. (260) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 

29 октомври 195Ѓ 

11-11-1958 год. под рег. бр. 190 е запишана под 
фирма: Конзервна работилница „Пелагонија" ва 
Битола на Земјоделското стопанство „Градско по-
ле" од Битола. Предмет на работењето на работил-
ницата е: преработка на овошје и зеленчук. 

Работилницата е основана од Земјоделското 
стопанство „Градско поле" — Битола, а согласно 
со одобрението на НО на општината Битола бр. 
07-396/1 од 6-П-1958 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Ване Бошковски. Работилницата ќе ја потпишува 
лицето што е овластено да го потпишува претпри-
јатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 58/58. (261) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
И-Н-1958 год. под рег. бр. 15 е запишана под фир-
ма: Продавница „Деликатес", со седиште во При-
леп. Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мало на сувомесни производи. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на НО на општината Прилеп бр. 19934 од 
26-Х1-1957 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Блаже Антулески. Продавницата ќе ја потпишува 
лицето што е овластено да го потпишува претпри-
јатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 57/57. (263) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-11-1958 год. под рег. бр. 3 е запишано под фир-
ма: Индустриска кланица со ладилник — Скопје — 
Трговско претставништво, со седиште во Битола. 
Предмет на работењето на претставништвото е: 
склучување на договори за купување и продажба 
на стока и сточни производи, овошје и зеленчук, 
млечни производи и црева. 

Стовариштето е основано од Индустриската 
кланица со ладилник — Скопје, а согласно со одо-
брението на НО на општината Битола бр. 07-430 од 
6-11-1958 год. 

Стовариштето ќе го потпишува раководителот 
Атанас Цветковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 70/58. (309) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
З-Ш-1958 год. под рег. бр. 6 е запишана под фир-
ма: „Југопетрол" — Скопје — Бензинска пумпна 
станица, со седиште во Битола. Предмет на рабо-
тењето на станицата е: продажба на мало на наф-
тени деривати, мазива, уља и масти. 

Станицата е основана од Претпријатието „Ју-
гопетрол" — Скопје, а согласно со одобрението на 
НО ва општината Битола бр. 17804 од 6-1Х-1957 год. 

За раководител на станицата е назначен Крс-
тевски Стојан. Станицата ќе ја потпишува лицето 
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што е овластено да го потпишува претпријатието! 
што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 79/58. (310) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-Ш-1958 год. под рег. бр. 52 е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие „Бигла" — Демир Хисар 
— Продавница „Младост" со седиште во Демир 
Хисар. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на мало на текстил, кратка и плетена 
стока и конфекција, гал артериски и базарски стоки 
и играчки, производи од гума, каучук и пластични 
маси и чевли. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бигла" — Демир Хисар, а согласно со 
одобрението на НО на општината Демир Хисар 
бр. 607-1 од 1-Ш-1958 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Пејковски Светозар. Продавницата ќе ја потпишу-
ва лицето што е овластено да го потпишува прет-
пријатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 90/58. (311) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-Ш-1958 год. под рег. бр. 52 е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие „Бигла" — Демир Хи-
сар — Продавница „Превалец", со седиште во 
Демир Хисар. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на мало на животни намирници 
и предмети за куќни потреби, алкохолни и безал-
кохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и 
прибор, парфимериски и козметички стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бигла" — Демир Хисар, а согласно сб 
одобрението на НО на општината Демир Хисар бр. 
607-1 од 1-Ш-1958 год. 

За раководител е назначен Зајаковски Кочо. 
Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овлас-
тено да го потпишува претпријатието што ја ос-
новало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 89/58. (312) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-Н1-1958 год. под рег. бр. 52 е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие „Бигла" — Демир Хисар 
— Продавница „Јордан Пиперка", со седиште во 
е. Жван — Демир Хисар. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, животни намирници и пред-
мети за куќни потреби, тутунски преработки, ки-
брит и прибор, текстил, куса и плетена стока, кон-
фекција, галантериска, базарска стока и играчки, 
парфимериска и козметичка стока, железарска и 
метална стока, велосипеди, машини за шиење и 
прибор, лакови хемикалии и прибор, чевли, произ-
води од гума, каучук, и пластични маси, стакло 
порцулана, керамичка стока, јажарска стока, ка>-
делни и јутеши производи, канцелариски материјал 
и школски прибор, градежен материјал, таксени 

марки и други вредносници, нафтени деривати, ма* 
зива, уља и масти. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бигла" — Демир Хисар, а согласно со 
одобрението на НО на општината Демир Хисар 
бр. 607-1 од 1-Ш-1958 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Станоевски Магден. Продавницата ќе ја потпишува 
лицето што е овластено да го потпишува претпри-
јатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 91/58. (314) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-Ш-1958 год. под рег. бр. 52 е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие „Бигла" — Демир Хи-
сар — Продавница „Плуг", со седиште во Демир 
Хисар. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на мало на в оружју, ловечки прибор, 
експлозивни материјали, стакло, порцулан и кера-
мичка стока, железарија и метална стока, велоси-
педи, машини за шиење и прибор, јажарска стока, 
каделни и јутени производи, градежни материјали, 
бои, лакови, хемикалии и прибор, електрични ма-
теријали, нафтени деривати, мазива уља и масти. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бигла" — Демир Хисар, а согласно со 
одобрението на НО на општината Демир Хисар 
бр. 607-1 од 1-Ш-1958 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Станковски Цветан. Продавницата ќе ја потпишува 
лицето што е овластено да го потпишува претпри-
јатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 88/58. (313) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Ш-1958 год. под рег. бр. 1 е запишано под фир-
ма: Претпријатие за промет и поправка на ради-
оапарати „Радио центар", со седиште во Охрид. 
Предмет на работењето на претпријатието е: про-
мет со радиоапарати и делови за радиоапарати и 
поправка на радиоапарати и електрични уреди. 

Претпријатието е /основано со решението на 
НО на општината Охрид бр. 04—975/1 од 4-Ш-1958 
година. 

Претприј атЈ^ето ќе го ^отпишува директорот 
Коста Ј. Костоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 96/58. (315) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-Ш-1958 год. под рег. бр. 1 е запишана задругата 
под навив: Земјоделска задруга „Лозар", со седиш-
те во е. Грешница Охридска околија. Предмет на 
работењето на задругата е: лозарство, овоштарство, 
сточарство; откуп и продажба на сите видови зем-
јоделски производи; изработка на дрвен технички 
материјал за земјоделски алати; набавка и про-
дажба на сите видови индустриски стоки за ши-
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рока потрошувачка и снабдување на населението 
со вештачки ѓубриња. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината Македонски Брод бр. 7321 од 
28-ХП-1957 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат Стефановски 
Трајан и Апостоловски Живко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 51/58. (316) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-П-1958 год. под рег. бр. 21 е запишан под фирма: 
Погон за производство на лозов посадочен матери-
јал на Земјоделската задруга „Светлост" — Венча-
ни, со седиште во е. Вевчани — Охридско. Предмет 
на работењето на погонот е: производство и про-
дажба на лозов посадочен материјал. 

Погонот е основан од Земјоделската задруга 
„Светлост" од е. Вевчани, а согласно со одобрени-
ето на НО на општината Струга бр. 10276 од 21-1Х-
1957 година. 

За раководител на погонот е назначен Даска-
ловски Леонов Митре. Погонот ќе го потпишува 
лицето што е овластено да ја потпишува .задругата 
што го основала. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 76/58. ' (317) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-Ш-1858 год. под рег. бр. 4 е запишан под фирма: 
Трговски дуќан со паушална пресметка „Калинка", 
со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на 
дуќанот е: трговија на мало со овошје и зеленчук. 

Дуќанот е основан со решението на НО на оп-
штината Прилеп бр. 01—823 од 17-П-1958 год. 

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Спиро 
Симоновски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 81/58. (318) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-Ш-1958 год. под рег. бр. 5 е запишана под фир-
ма: Фабрика за кожи, чевли и туткал „Гоце Дел-
чев" — Скопје — Продавница бр. 13, со седиште 
во Прилеп. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на чевли на мало. 

Продавницата е основана од Фабриката за ко-
жи, чевли и туткал „Гоце Делчев" .— Скопје, а со-
гласно со одобрението на НО на општината Прилеп 
бр. 18779 од 16-1-1958 год/ 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Коневски Трајче. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 100/58. (319) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
З-Ш-1958 год. под рег. бр. 3 е запишана под фир-
ма: Конфекција „Иднина" —• Битола — Продав-
ница, со седиште во Прилеп. Предмет на работење-
то на продавницата е: продажба на конфекција, 
кратка и плетена стока. 
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Продавницата е основана од Конфекционото 
претпријатие „Иднина" — Битола, а согласно со 
одобрението на НО на општината Прилеп бр. 05—26 
од 19-П-1958 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Киро Миланов Плашевски. Продавницата ќе ја 
потпишува лицето што е овластено да го потпи-
шува претпријатието Што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 78/58. (322) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-Ш-1958 год. под рег. бр. 10 е запишана под фир-
ма: Деловен задружен сојуз за сточарство — Би-
тола — Продавница за месо и преработки од месо 
бр. 2, со седиште во Битола. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на мало на ме-
со и преработки од месо. 

Продавницата е основана од Деловниот задру-
жен сојуз за сточарство Битола, а согласно со одо-
брението на НО на општината Битола бр. 07 —772 
од 29-1-1958 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Горѓи Јовановски. Продавницата ќе ја потпишува 
лицето што е овластено да го потпишува Сојузот 
што ја основал. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 110/58. (411) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-Ш-1958 год. под рег. бр. 2 е запишано претпри-
јатието под фирма: Претпријатие за експлоатација 
на мермер „Миокази" со седиште во Кичево. Пред-
мет на работењето на претпријатието е: експлоа-
тација, производство и продажба на мермер. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината Кичево бр. 02—1534/1 од 25-П-1958 
година. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
Настевски Санде. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 114/58. (442) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2-IV-1958 год. под рег. бр. 3 е 'Запишана задругата 
под назив: Станбена задруга „Иднина", со седиште 
во Охрид. Предмет на работењето на задругата е: 
изведување на работи од високоградба и производ-
ство на градежен материјал. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината Охрид бр. 2695/1 од 15-Ш-4953 
година. 

Задругата ќе ја потпишува Петре Ристески. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 122/58. (443) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-Ш-1958 год. под рег бр. 6 е запишана под фир-
ма: Индустрија за гумени производи „Вулкан" — 
Ниш — Продавница., со седиште во Прилеп. Пред-
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мет на работењето на продавницата е: продажба 
на мало на производи од гума. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
гумени производи „Вулкан" — Ниш, а согласно со 
одобрението на НО на општината Прилеп бр. 
05—26/4 од 19-П-1958 год. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Маџароски Драшко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 75/58. (444) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-Ш-1958 год. под рег. бр. 1 е запишана задругата 
под назив: Земјоделска задруга „Извор", со се-
диште во е. Горна Бела Црква. Предмет на рабо-
тењето на задругата е: откуп и продажба на зем-
јоделски производи; трговија со индустриски стоки; 

снабдување на земјоделците со квалитетни семиња, 
посадочен материјал и алат, укажување услуги со 
земјоделски алат. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината Ресен бр. 01—1987/2 од 18-П1-
1958 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат Нејат Кани и 
Рамче Умер. * 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 105/58. (448) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2-1У-1958 год. под рег. бр. 2 е запишана под фир-
ма: Фабрика за волнена, свилена и памучна три-
котажа „Партизанка", во изградба со седиште во 
Струга. Предмет на работењето на фабриката е: 
производство и продажба на волнена, памучна и 
свилена трикотажа. 

Фабриката е основана со решението на НО на 
општината Струга бр. 20851 од 10-Ш-1958 год. 

Фабриката ќе ја потпишува директорот Љам-
буш Шута. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 106/58. (451) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5 април 1958 год. под рег. бр. 6 е запишана задругата 
под назив: Тутунова специјализирана задруга 

Единство", со седиште во Битола. Предмет на ра-
ботењето на задругата е: производство на тутунов 
расад и промет со репродукционен материјал потре-
бен на тутунопроизводителите за тутунопроизвод-
ство. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината Битола бр. 4530 од 3 април 1958 
година. 

Задругата ќе ја потпишуваат Ибраим Рамков-
ски и Коле Афтаровски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 127/58. (514) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22 април 1958 год. под рег. бр. 4 е запишано под 
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фирма: Бифе на Земјоделската задруга „Златен 
клас" е. Новаци, со седиште во е. Новаци. Предмет 
на работењето на бифето е: купопродажба и то-
чење на алкохолни пијалоци на мало. 

Бифето е основано од Земјоделската задруга 
„Златен клас" од е. Новаци, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Новаци бр. 1360/17 -
Ш-1958 година. 

За раководител на бифето е назначен Владо 
Котевски. Бифето ќе го потпишуваат лицата што 
се овластени да ја потпишуваат задругата што го 
основала. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 135/58. (515) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18 април 1958 г. под рег. бр. 5 е запишана под фир-
ма: Продавница — книжарница бр. 17 „Култура", 
со седиште во Дебар. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на канцелариски ма-
теријали, хартија и школски прибор и прибор за 
пишување, книги и музика лин. 

Продавницата е основана од Издавачкото прет-
пријатие „Култура" од Скопје, а согласно со одо-
брението на НО на општината Дебар бр. ОЗ—8851/1 
од 12 април 1958 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Андонов Нестор. Продавницата ќе ја потпишува 
лицето што е овластено да го потпишува претпри-
јатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 145/58. (518) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5 април 1958 год. под рег. бр. 4 е запишан под фир-
ма: Самостоен занаетчиски дуќан — фотографско 
ателие „Искуство", со седиште во Струга. Предмет 
на работењето на дуќанот е: вршење услуги од 
фотографскиот занает. 

Дуќанот е основан со решението на НО на оп-
штината Струга бр. 4437 од 28-Ш-1958 год. 

За раководител на дуќанот е назначен Мила-
динов Наумов Димитар, кој дуќанот ќе го потпи-
шува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 126/58. ' (522) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-ХП-1957 год. под рег. бр. 212/55 е запишано 
следното: Претпријатието за унапредување на зем-< 
јоделството „Земјоделска аптека" во Битола, прес-
тана со своето работење поради припојувањето кон, 
Деловниот задружен сојуз за полоделство и семе-
нарство „Семе Пелагонија" во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 724/57. (10) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-ХП-1957 год. под рег. бр. 160/55 е запишано след-
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ното: Продавницата „Копачка" во Битола на Шум-
ското индустриско претпријатие „Копачка" од Ки-
чево, престана со своето работење. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 727/57. (11) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х1-1957 год. под рег. бр. 34/55 е запишано след-
ното: Трговското претпријатие на големо „Колек-
тив" во Прилеп престана со своето работење поради 
припојување кон Деловниот задружен сојуз за ме-
ханизација на земјоделството во Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 602/57. (12) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х1-1957 год. под рег. бр. 34/55 е запишано след-
ното: „Техничка продавница" — Продавница со се-
диште во Прилеп на Трговското претпријатие „Ко-
лектив" од Прилеп престана со своето работење 
поради припојувањето на Трговското претпријатие 
„Колектив" во Прилеп кон Деловниот задружен со-
јуз за механизација на земјоделството во Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 603/57. (13) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х1-1957 год. под рег. бр. 34/55 е запишано след-
ното: Продавницата „Железарија" во Прилеп на 
Трговското претпријатие „Колектив" — Прилеп 
престана со своето работење поради припојувањето 
на Трговското претпријатие „Колектив" во Прилеп 
кон Деловниот задружен сојуз за механизација на 
земјоделството во Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 604/57. (14) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-ХИ-1957 год. под рег. бр. 2/56 е запишано след-
ното: Задружното семенарско претпријатие „На-
предно земјоделие" во Прилеп престана со своето 
работење поради припојувањето кон Деловниот за-
дружен сојуз за полоделство и семенарство „На-
предно земјоделие" — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 723/57. (15) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
)2|6-ХП-11957 год. под рег. бр- 119/55 е запишана 
следното: Трговскиот дуќан во Прилеп на Претпри-
јатијата „Братство", „7 ноември" Печатницата „Ко-
ста Абрашевиќ" од Охрид престана со своето ра-
ботење. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 713/57. (16) 

ската задруга „Братство" во село Балинци — Ва-
ландово, е разрешен од должност и му престанува 
правото задругата да ја потпишува. 

За управник на задругата е назначен Милушев 
Томов Ристо, кој задругата ќе ја потпишува во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 769/57. (19) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 85, на страна 305 е запишано следното: 
Митко Петков, досегашен управник на Земјодел-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 241, на страна 669 е запишано следното: 
досегашните потписници на Фабриката за конзер-
вирање на овошје и зеленчук со ладилник „Зора" 
— Гевгелија Миле Делев и Владо Ковачев се раз-
решени од должност и им престанува правото фа-
бриката да ја потпишуваат. 

За директор на фабриката со решението на 
НО на општината Гевгелија бр. 143 од 25-Х1-1957 
год. е назначен Ристо Тасев, кој заедно со Петров 
Ванчо, фабриката ќе ја потпишува во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 752/57. - (20) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
Документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 27007, серија бр. 0024125, 
издадена од СВР — Скопје на име Јелена Стојко 
Соколова Поточиќ, Скопје. (2977; 

Л1ична карта рег. бр. 15017, серија бр. 0555127, 
издадена од СВР — Урошевац на име Шевкет На-
зив Пароли, Скопје. (2978) 

Лична карта рег. бр. 76497, серија бр. 0038038. 
издадена од, СВР — Скопје на име Ибраим Усеин 
Реџепов, Скопје. (2979) 

Лична карта рег. бр. 46272, серија бр. 0604856. 
издадена од СВР — Скопје на име Глигур Лаќе 
Спировски, Скопје. (2980; 

Лична карта рег. бр. 7228, серија бр. 0583238, 
издадена од СВР — Скопје на име Милен Васил 
Ерац, Скопје. (2981) 

Лична карта рег. бр. 83246, серија бр. 0060337, 
издадена од СВР — Скопје на име Алил Амит 
Алил, Скопје. (|2982) 

Лкчна карта рег. бр. 87226, серија бр. 0601618, 
издадена од СВР — Скопје на име Русанда Трпе 
(Јованова; Ѓорѓиева, Скопје. (2983) 

Лична карта рег. бр. 6896, серија бр. 0582906, 
издадена од СВР — Скопје на име Мефаил Сулеј-
ман Бекир, Скопје. (2984) 

Лична карта рег. бр. 92499, серија бр. 0608348, 
издадена од СВР — Скопје на име Бајрам Етем 
Исеини, Скопје. (2985) 

Лична карта рег. бр. 6332, серија бр. 0589758, 
издадена од СВР — Скопје на име Исмаил Ибраим 
Камбер, Скопје. (2983; 
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Лична карта рег. бр. 5555, серија бр. 0434064, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Јордана 
Деонид Трајнога, Скопје. (12987) 

Лична карта рег. бр. 12809, серија бр. 0553335, 
издадена од СВР — Куманово на име Цветанка 
Сотир (Белкоска) Тасева, Скопје. (2988) 

Лична карта рег. бр. 72010, серија бр. 0810502, 
издадена од СВР — Скопје на име Владислав Ми-
лојко Антониевиќ, Скопје. (12989) 

Лична карта рег. бр. 256757, серија бр. 200757, 
издадена од СВР — Белград на име Трајан Васи-
лија Јанакиевиќ, Скопје. (299С) 

Лична карта рег. бр. 77233, серија бр. 0053573, 
издадена од СВР — Скопје на име То доси ја Спасо 
Димитровски, Скопје. (2991) 

Лична карта рег. бр. 8818, серија бр. 0008479, 
издадена од СВР — Скопје на име Драга Киро (Еф-
ремова) Апостолова, Скопје. (12992 ј 

Лична карта рег. бр. 6681, серија бр. 0617143, 
издадена од СВР — Горче Петров на име Рецеп Ејуп 
Сулејмани, Скопје. (2993) 

' Лична карта рег. бр. 17905, серија бр. 0019543, 
издадена од СВР — Скопје на име Нада Здравко 
Николова, Скопје. (2994) 

Лична карта рег. бр. 22589, серија бр. 0698709, 
издадена од СВР — Скопје на име Анѓеле Јован-
че Ѓорѓиевски, Скопје. (2995) 

Лична карта рег. бр. 65558, серија бр. 0654652, 
издадена од СВР — Скопје на име Емин Јашар 
Кумбараџи, Скопје. (2996) 

Лична карта рег. бр. 9783, серија бр. 0585792, 
издадена од СВР — Скопје на име Димитар Боне 
Петковски, Скопје. 02997) 

Лична карта рег. б р 2223, серија бр. 0581239, 
издадена од СВР — Урошевац на име Салих Шабан 
Даци, Скопје. (2998) 

Лична карта рег. бр. 10344, серија бр. 0013000, 
издадена од СВР — Скопје на име Петар Игњат 
Наневски, Скопје (2999) 

Лична карта рег. бр. 68511, серија бр. 0620654, 
издадена од СВР — Скопје на име Ремзи Шаип Ја -
шари, Скопје. ОЗООО) 

Лична карта рег. бр. 256С5, 
издадена од СВР — Скопје на 
Марковски, Скопје. 

Лична карта рег. бр. 83374, 
издадена од СВР — Скопје на 
сија Митровиќ, Скопје. 

Лична карта рег. бр. 10362, 
издадена од СВР — Скопје на 
Боцевски, Скопје. 

серија бр. 0020562, 
име Иван Марко 

(ЗОО!) 
серија бр. 00575С7, 

име Младен Мана-
(3002) 

серија бр. 0583372, 
име Никола Тодор 

(0003) 
Лична карта рег. бр. 32444, серија бр. 0030954. 

издадена од СВР — Скопје на име Никола Жив1ко 
Серафимов, Скопје. (3004) 

Лична карта рег. бр. 66602, серија бр. 0657016, 
издадена од СВР — Скопје на име Анѓелина Панче 
Крстева, Скопје. (3005) 

Лична карта рег. бр. 70956, серија бр. 0601983, 
издадела од СВР — Скопје на име Велко Илија 
Ѓорѓиевски, Скопје. С3006) 

Лична карта рег. бр. 86578, серија бр. 0063371, 
издадена од СВР — Скопје на име Сулејман Амет 
Сулејман, Скопје. (3007) 

Лична карта рег. бр. 12128, серија бр 0014869, 
издадена од СВР — Скопје на име Анѓел Клемов 
Ристовски, Скопје. (3008) 

Л!ичва карта рег. бр. 67947, серија бр. 0659805, 
издадена од СВР — Скопје на име Акбер Али Еле-
зовић Скопје. (2967) 

Лична карта рег. бр. 38500, серија бр. 0658724, 
издадена од СВР — Скопје на име Џемила Амит 
(Сулејман) Иљаз, Скопје. (2988) 

Лична катуга рег. бр. 37781, серија бр. 00340054, 
издадена од СВР — Скопје на име Андон Томо Ива-
нов, Скопје. (2969) 

Лична карта рег. бр. 27537, серија бр. 0033384, 
издадена од СВР — Скопје на име Лазар Серафим 
Буцевски, Скопје. (2970) 

Лична карта рег. бр. 9109, серија бр. 0584612, 
издадена од СВР — Скопје на име Димче Трајко 
Спасевски, Скопје. (2971) 

Лична карта рег. бр. 50655, серија бр. 003561?, 
издадена од СВР — Скопје на име Џемаил Раим 
Куртиши, Скопје. (2972) 

Лична карта рег. бр. 54032, серија бр. 0039480, 
издадена од СВР — Скопје на име Џемаил Сали 
Асан, Скопје. (2973) 

Лична карта рег. бр. 4849, серија бр. 0580987, 
издадена од СВР — Скопје па име Надире Шабан 
Амет Иљаз, Скопје. (2974) 

Лична карта рег. бр. 53128, серија бр. 003810!, 
издадена од СВР — Скопје на име Сураја Муса 
Сулејман, Скопје (2975) 

Лична калта рег. бр. 19384, серија бр. 0065189, 
издадена од СВР — Скопје на име Милица Мино 
(Најденова) Брајковска, Скопје , (2976) 

Лична канта рег. бр. 16094, серија бр. 0016672, 
издадена од СВР — Скопје на име Драги Ристо 
Џинлев, Скопје. (3009) 

Лична карта рег. бр. 20364, серија бр. 0084177, 
издадена од СВР — Скопје на име Елица Климе 
(Кочова) Паневска, Скопје. (3010) 

Лична катзта рег. бр. 3113, серија бр. 0783943, 
издадена од СВР — Скопје на име Рамадан Синан 
Рецеп, Скопје. (13011) 

Лична карта рег. бр. 43126, серија бр. 0605334, 
издадена од СВР — Скопје на име Стојан Богме 
Стојаноски, Скопје. (3012) 

Лкчна катзта рег. бр. 24250, серија бр. 0071171, 
издадена од СВР — Скопје на име Драган Јопан 
Ралев, Скопје. (3013) 

Лична карта рег. бр. 3214, серија бр. 0431924, 
издадена од СВР — Гевгелија на име Мара Нико-
лова Ристова, Скопје. (13014) 

Лична карта рег. бр. 30661, серија бр. 3721301, 
издадена од СВР — Белград на име Верица Ж и -
ворад Ѓорѓевиќ, Скопје. (3015) 

Лична карта рег. бр. 6132, серија бр. 0005044, 
издадена од СВР — Скопје на име Милан Спиро 
Блажевски, Скопје. - (3016) 

Лична карта рег. бр. 67885, серија бр. 0659201, 
издадена од СВР — Скопје на име Филип Смиле 
Иванов, Скопје. (3017) 

Лкчна карта рег. бр. 60474, серија бр. 0047921, 
издадена од СВР — Скопје на име Методија Душан 
Василевски, Скопје. (3018) 
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Лична карта рог. бр. 53807, серија бр. 00385^9, 
издадена од СВР — Скопје на име Викторија Доксе 
(Дирлевска) Темо©ска, Скопје. (3019) 

Лична карта рег. бр. 43073, серија бр. 0622088, 
издадена од СВР — Скопје на име Саво Илија То-
миќ, Скопје. (3020'; 

Лична карта рег. бр. 3936, серија бр. 0491617, 
издадена од СВР — Кавадарци на име Методија 
Ефтим Манев, Скопје. (3021) 

Лична карта рег. бр. 59167, серија бр. 0046115, 
издадена од СВР — Скопје на име Изир Мустафа 
Асанов, Скопје. (3022) 

Лична карта рег. бр. 44239, серија бр. 060601370, 
издадена од, СВР — Скопје на име Јордан Наце Ку-
лафкоески, Скопје. (3023) 

Лична карта рег. бр. 60277, серија бр. 0047184, 
издадена од СВР — Скопје на има Анка Рамадан 
(Зекир) Мифтар, Скопје. (3024) 

Лична карта рег. бр. 8467, серија бр. 0008720, из-
дадена од СВР — Скопје на име Љубица Димитар 
(Митевска) Митевска, Скопје. (3025) 

Лична карта рег. бр. 60803, серија бр. 0047583, 
издадена од СВР — Скопје на име Санија Амди 
Абаз Неџип, Скопје. (3026) 

Лична карта рег. бр. 4874, серија бр. 000279/, 
издадена од СВР — Скопје на име Глигор Андон 
Геговски, Скопје. (3027; 

Лична карта рег. бр. 13435, серија бр. 2169546, 
издадена од СВР — Параќин на име Радомир До-
брослав Рокиќ, Скопје. (3028) 

Лична карта рег. бр. 15613, серија бр. 0*190678, 
издадена од СВР — Иванград на име Мустафа Ади-
ла Кардовиќ, Скопје. (3029) 

Лична карта рег. бр. 1501, серија бр. 3537311, 
издадена од СВР — Пирот на име Вера Стојан 
Илиќ, Скопје. (3030) 

Лична карта рег. бр. 14684, серија бр. 0032803, 
издадена од СВР — Скопје на име Трајко Доксе 
Новев,. Скопје. (3031; 

Лична карта рег. бр. 5492, серија бр. 0580807, 
издадена од СВР — Скопје на име Амет Демир 
Амедовски, Скопје. (3032) 

Л(ична карта рег. бр. 254973, серија бр. 341505, 
издадена од СВР — Белград на име Росанда Дими-
тар Ста матовиќ, Скопје. (3033) 

Лична карта рег. бр- 23590, серија бр. 740778, 
издадена од СВР — Бачка Топола на име Стеван 
Коста Петровиќ, Скопје. (3034) 

Лична карта рег. бр. 99197, серија бр. 0612264, 
издадена од СВР — Скопје на име Костадин Ми-
хаил Карадафов, Скопје. (3035, 

Лична карта рег. бр. 300988, серија бр. 2907701, 
издадена од СВР — Белград на име Трајче Петар 
Николоски, Скопје. (3036) 

Лична карта рег. бр. 15281, серија бр. 0391930, 
издадена од СВР — Кочани на име Марија Иван 
(Трајкова) Илиева, Скопје. (3037) 

Л1ична карта рег. бр. 7922, серија бр. 1192895, 
издадена од СВР — Шабац на име Илија Андон 
Арсов, Скопје. (3038.) 

Лична карта рег. бр. 22234, серија бр. 0598354, 
'издадена од СВР — Скопје на име Велко Велко Ду-
рански, Скопје. (3039) 

Лична карта рег. бр. 3901, серија бр. 0215493, 
издадена од СВР — Охрид на име Елена Методи 
(Зафиро1ва) Волкановска, Скопје. (3040) 

Лична карта рег. бр. 1040, серија бр.- 0557150, 
издадена од, СВР — Гњилане на име Радиш Али 
Саљихи, Скопје. (3041) 

Лична карта рег. бр. 15041, серија бр. 0014532, 
издадена од СВР — Скопје на име Цвета Тоде Здра-
вева, Скопје. (13042) 

Лична карта рег. бр. 55992, серија бр. 0042299, 
издадена од СВР — Скопје на име Драга Киро (Ри-
стова) Георгиева, Скопје. (3043) 

Л1ична карта рег. бр. 1233, серија бр. 0352843, 
издадена од СВР — Титов Велес на име Петре Кру-
ме Јорданов ски, Скопје. (3044; 

Лична карта рег. бр. 77436, серија бр. 0054030, 
издадена од СВР — Скопје на име Софка Душко 
(Јованева) Христова, Скопје. (3045) 

СОДРЖИНА 
Страна 

261. Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за Републичкиот фонд за истра-
жувачки работи — — — — — — — 485 

262. Уредба за основање на Дирекција за из-
градба на делот од автопатот „.Братство — 
единство" во Народна Република Македо-
нија — — — — — — — — — — 486 

263. Уредба за« одредување орган на управува-
ње со Републичкиот фонд за унапредување 
на шумарството' — — — — — — — 487 

264. Решение за именување претседател и чле-
нови • на Советот за научна работа — — 487 

265. Решение за именување Комисија за созда-
вање натамошни услови за редовно обра-
зование на висококвалификувани струч-
њаци на факултетите на Универзитетот во 
Скопје — — — — — — — — — 488 

266. Решение за разрешување и именување на 
Републичката, комисија за службенички ра-
боти — — — — — — — — — — 488 

267. Решение за именување Совет за избор фил-
мови на Претпријатието за изнајмување 
филмови „Македонија" — Скопје — — — 488 

268. Решение за давање согласнрст — — — 488 
269. Решение за давање согласност — — — 489 
270. Решение за давање согласност — — — 489 
271. Решение за давање согласност — — — 489 
272. Решение за давање согласност — — — 489 
273. Решение за давање согласност — — — 489 
274. Решение за оцена на законитост Одлука за 

донесување на переметката на приходите 
и расходите за 1958 година на Републич-
киот завод за социјално осигурување — — 490 

275. Наредба за дополнување на Наредбата за 
определување краишта што се сметаат за 

отсечени од сообраќајот преку зимата — 490 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" — новинско-издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Жиро сметка при 

Народната банка — Скопје, бр. 802-11/1-698. Печатница „Гоце Делчев" И (4738) — Скопје 


