
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 17 ноември 1961 
С к о п ј е 

Бро ј 36 Год. XVII 

Претплатата за 1961 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 64 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

199. 
На основа член 8 став 2 од Законот за Репу-

бличкиот фонд за унапредување на културните 
дејности (,,Службен весник на НРМ" бр. 24/61), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СОВЕТОТ ЗА КУЛТУРА 
НА НРМ ДА ГИ ДОНЕСЕ ПРАВИЛАТА НА РЕПУ-

БЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1. Се овластува Советот за култура на НРМ да 
ги донесе правилата на Републичкиот фонд за 
унапредување на културните дејности:. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-3196/1 
27 октомври 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

201. 
На основа член 57 став 3 од Законот за за-

штита на спомениците на културата („Службен 
весник на НРМ" бр. 41/60), Извршниот совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СОВЕТОТ ЗА КУЛТУРА НА 
НРМ ДА ГО ПОТВРДИ СТАТУТОТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕ-

НИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

1. Се овластува Советот за култура на НРМ да 
го потврди статутот на Републичкиот завод за за-
штита на спомениците на културата. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-
зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 09-3197/2 
27 октомври 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

200. 
На основа член 9 став 2 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за унапредување на издавачката 
дејност („Службен весник на НРМ" бр. 20/61), Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СОВЕТОТ ЗА КУЛТУРА 
НА НРМ ДА ГИ ДОНЕСЕ ПРАВИЛАТА НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

1. Се овластува Советот за култура на НРМ да 
ги донесе правилата на Републичкиот фонд за уна-
предување на издавачката дејност. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во ,,Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-3196/2 
27 октомври 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

202. 
На основа член 31 од Уредбата за организа-

цијата и работењето на Извршниот совет (,,Служ-
бен весник на НРМ" бр. 21/58), Извршниот совет 
донесува ! 

З А К Л У Ч О К 
ЗА НАЧЕЛАТА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА 

СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ 

I. За обезбедување на целисходност и стручност 
во прибирање на статистички податоци до доне-
сувањето на Закон за статистика, републичките 
органи на управата и републичките совети (во на-
тамошниот текст: републички органи) се должни 
да се придржуваат на овие смерници: 

1. Републичките органи се должни да се слу-
ж а т со статистичките под,атоци со кои располага 
Заводот за статистика на НРМ и другите органи, 
установи и организации кои се овластени со по-
себни прописи за непосредно прибирање на ста-
тистички податоци (банки, социјално осигурување, 
здравствени служби и др.). 

2. Заводот за статистика на НРМ и овласте-
ните органи за непосредно прибирање ма стати-
стички податоци се должни да им даваат на заин-
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тересираните органи, установи и организации ста-
тистички податоци со кои располагаат. 

3. Републичките органи можат непосредно да 
прибираат статистички податоци само кога за тоа 
се овластени со посебни прописи односно кога За -
водот за статистика на НРМ или другите овластени 
органи, установи или организации не располагаат 
со одделни статистички податоци. 

Прибирањето на податоците од претходниот 
став републичките органи можат да го вршат ако' 
со методологијата за нивното прибирање претходно 
се согласи Заводот за статистика на НРМ. 

По примедбите на Зар одот на предложената 
методологија републичкиот орган може да поднесе 
приговор до Одборот -за организационо-управни 
прашања на Извршниот совет. Заклучокот на Од-
борот донесен по приговорот е конечен. 

4. Републичките органи што непосредно при-
бираат статистички податоци се должни во горниот 
десен агол на обрасците да се повикаат на пропи-
сот со кој се овластени односно на бројот на актот 
со кој е дадена согласност на методологијата за 
непосредно прибирање на статистички податоци. 

Извештајните единици (органи, установи, оп-
штествени и стопански организации или поодделни 
лица) не се должни да даваат податоци што од 
нив се бараат, ако на образецот не е наведен про-
писот, односно согласноста во смисла на претход-
ниот став. 

5. Републичките органи можат, по договорно 
утврдени услови, да му го доверат на Заводот за 
статистика на НРМ непосредното прибирање на 
статистички податоци за нивни потреби. 

II. Овој заклучок не се однесува на редовното! 
и повременото прибирање на податоците што од-
делните органи на народните одбори се должни 
да им ги доставуваат на републичките органи спо-
ред сојузните и републичките прописи (евидентни 
податоци). 

III. Им се препорачува на самостојните уста-" 
нови, организации и здруженија при прибирањето 
и давањето на податоци да се придржуваат на на-
челата од овој заклучок. 

IV. Народните одбори, во склад со начелата од 
овој заклучок, ќе дадат смерници на своите органи 
на управата за прибирање и давање на стати-
стички податоци. 

V. Овој заклучок ќе се објави во „'Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 09-3523/1 
27 октомври 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

203. 
На основа член 7 став 1 и член 8 од Уредбата 

за организацијата и работата на Советот за кул-
тура на НР Македонија („Службен весник на НРМ" 
бр. 42/59), Извршниот совет донесува 

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

НА СОВЕТОТ ЗА КУЛТУРА НА 
НР МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешуваат од должноста членови на 
Советот за култура на НР Македонија и тоа: 

а) именувани на две години 
- ВЕСЕЛИНКА МАЛИНСКА, директор на Ра-

ди о-Скопје; 
- МИТКО ЗАФИРОВСКИ, директор на На-

родната и универзитетска библиотека; 
- ДИМИТАР МИТРЕВ, професор на Фило-

зофскиот факултет на Универзитетот во 
Скопје; 

- БОШКО СТАНКОВСКИ, член на Изврш-
ниот одбор на Главниот одбор на ССРНМ: 

б) именувани на една година 
- ДИМИТАР 'СОЛЕВ, писател; 
- СЛАВКО ЈАНЕВСКИ, писател; 
- КИЦЕ НАЈДЕВСКИ, претседател на Сове-

тот за култура на Народниот одбор ,на Б и -
толска околија; 

- ДИМЧЕ ЛЕВКОВ, професор на Филозоф-
скиот факултет на Универзитетот во Скопје. 

2. За членови на Советот за култура на Н Р 
Македонија се именуваат и тоа: 

а) на две години 
- БОШКО СТАНКОВСКИ, член на Изврш-

ниот одбор на Главниот одбор на ССРНМ; 
- ДИМЧЕ КОЦО, професор на Филозофскиот 

факултет на Универзитетот во Скопје; 
- ЃОРЃИ СТАРДЕЛОВ, писател; 
- ПЕТРЕ БОГДАНОВ - КОЧКО, директор на 

Скопската опера; 
б) на една година 
- СТОЈМИР ПОПОВСКИ, управник на На-

родниот театар во Скопје; ; 
- КИЦЕ НАЈДЕВСКИ, претседател на Сове-

тот за култура на НО на Битолска околија; 
- АТАНАС НИКОЛОВСКИ, претседател на 

Советот за култура на НО на Штипска око-
лија; 

- КОЦЕ ЈОВАНОВСКИ - СОЛУНСКИ, пи-
сател. 

Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Бр. 09-3334/1 
27 октомври 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

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

204. 
На основа член 13 став 2 од Законот за орга-

ните на управата во Народна Република Македо-
нија („Службен весник на НРМ" бр. 14/56 и 20/58), 
Извршниот совет донесува 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА КУЛТУРА НА НРМ 

1. 'Се разрешува од должноста претседател на 
Советот за култура на НРМ Димче Веловски, по-
ради заминување на нова должност. 

2. За претседател на Советот за култура на 
НРМ се именува Димче Левков, професор на Фи-
лозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќ е се објави во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Бр. 09-3334/2 
27 октомври 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

205. 
На основа член 17 став 2 од Законот за орга-

ните на управата на Народна Република Македо-
нија, Извршниот совет донесува 

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

НА СОВЕТОТ ЗА КУЛТУРА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од должноста секретар на 
Советот за култура на Народна Република Маке-
донија СТОИМИР ПОПОВСКИ. 

2. За секретар на Советот за култура на На-
родна Република Македонија се именува ДУШКО 
ПОПОВСКИ. 

3. -Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник: 
на НРМ". 

Бр. 09-3334/3 
27 октомври 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

206. 
На основа член 8 од Уредбата за основање 

Совет за научна работа на Народна Република 
Македонија („Службен весник на НРМ" бр. 23/61), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ ЗА 
НАУЧНА РАБОТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. За секретар на Советот за научна работа на 
Народна Република Македонија се именува СПАСЕ 
КУЉАН. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Бр. 09-3547/1 
27 октомври 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

207. 
На основа член 75а од Уредбата за органи-

зацијата и работењето на Извршниот совет („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 21/58 и 20/59), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА УПРАВАТА 

ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ 

1. ФАНА ТОЗИ ЈА, претседател на Кадровската 
комисија во Ц К СКМ се назначува за началник 
на Управата за персонални работи со положај на 
државен потсекретар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник: 
на Народна Република Македонија". 

Бр. 09-3548/1 
27 октомври 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

О ! л а с е н д е л 

КОНКУРСИ 
Во смисла на чл. 33 од Законот за јавните 

службеници Конкурсната комисија на Околискиот 
завод за социјално осигурување во Охрид 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни мести во 

Околискиот завод за социјално осигурувавме -
Охрид: 

1. Ш е ф на Отсекот за здравствено осигуруваше, 
2. Референт по пензиско осигурување. 
За работното место под 1, кандидатот да иџџ 

виша школска и стручна спрема, со над 3 год. 
службеничка пракса. 

За работното место под 2, кандидатот да има 
завршено правен факултет и регулирано воената 
обврска. , 

Молбите правилно таксирани со приложеното 
документи потребни за засновање на работеше 
службенички однос по чл. 31 од ЗЈС и биографија 



Стр. 540 - Бр. Ѕв 

да се достават на адреса: Околиски завод за соци-
јално осигурување — Конкурсна комисија — 
Охрид. 

Рок за доставување на молбите е 15 дена по 
објавувањето на конкурсот. 

Плата по Законот за јавните службеници а по-
ложајна плата по одлуката на Заводот. 

За работното место под 2 — стан обезбеден. 
Конкурсот е во важност до пополнување на 

работното место. (1409) 

КОМИСИЈАТА ЗА ЗАСНОВАЊЕ И ОТКАЖУВА-
ЊЕ НА РАБОТНИОТ ОДНОС ПРИ СПЕЦИЈАЛ-

НАТА БОЛНИЦА ЗА ТБЦ - БИТОЛА 
распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место Фармацевт или 
лекар-бактериолог , 

УСЛОВИ: Соодветен факултет со завршен ед-
ногодишен стаж. 

Покрај документите за стручната спрема, кан-
дидатот кон молбата треба да приложи и докумен-
ти по чл. 31 од Законот за јавните службеници. 

Настап на служба од 1-1-1962 година, а кон-
курсот ќе се продолжува до пополнувањето на ра-
ботното место. 

Плата по Правилникот за расподелба на лич-
ниот доход. (1407) 

СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ 
ОДБОР НА ОПШТИНАТА ИДАДИЈА - СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за следните работни места: 
1. Директор на Учителската школа „Никола 

Карев" — 'Скопје. 
2. Помошник директор на Учителската школа 

„Никола Карев" — Скопје. 
3. Управител на Основното училиште ,,-Коча 

Рацин" — Скопје. 
УСЛОВИ: 
1. Под точка 1 и 2, кандидатите да имаат за-

вршено филозовски факултет, положен стручен 
испит и над 10 години служба; 

2. Под точка 3, кандидатите да имаат завршено 
филозофски факултет, ВПШ или учителска шко-
ла, положен стручен испит и над 5 години служба. 

3. Молбите таксирани со 50 дин, се доставу-
ваат до односните училишта. 

Кон молбата да се приложи: 
— препис од, дипломите за образование и по-

ложен стручен испит; 
— оценувачки листови за последните три 

учебни години, 
— документ за движење во службата; 
— согласност од установата — училиштето ка -

де што е на работа. 
Конкурсот ќе трае до потполнување на ра-

ботните места. (1406) 

17 ноеЈ^ври 

Управниот одбор на Фондот за станбена из-
градба на Народниот одбор на општината Ѓорче 
Петров 

р а с п и ш у в а 

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

во службата Фонд за станбена изградба — работно 
место технички секретар на фондот 

У с л о в и : да има завршено виша стручна 
спрема — економски смер, со работен стаж над 
3 години, или со средно стручна спрема и над 10 го-
дини работен стаж во економската струка. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. (1427) 

СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА 
- 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) 

I 
Вишата земјоделска школа во Струмица бара 

постојани или хонорарни професори или предавачи 
на виши школи по следните предмети: 

— еден за жита и варива; 
— еден за фуражно производство; 
— еден за организација на погонското произ-

водство; 1 

— еден за земјоделска ботаника; 
— еден за преработка на зеленчук. 

И 
УСЛОВИ: 

Спрема Законот за високото школство во На-
родна Република Македонија и Законот за јавните 
службеници. ! 

III 
Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-

њето. I 
До колку работните места ќе останат непопол-

нети, конкурсот останува отворен до пополнува-
њето. 

Стапување на должност — по договор. 
За поблиски информации заинтересираните д,а 

се обратат до Секретаријатот на школата. 
Молбите да се доставуваат до Вишата земјо-

делска школа — Струмица. (1428) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 710, страна 29, свеска III, е запишана под 
фирма: „Јадран" творница за метален намештај и 
детски колици - Загреб - Продавница во Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мало на метален намештај, детски ко-
рици, тапацирана влошки и детски тркала. 

СЛУЖБЕН БЕСНИЌ НА НРМ 
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Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на „Јадран" творница за метален намештај и 
детски колици, Загреб, а согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Идадија — Скопје 
бр. 04-12766 од 9-УШ-1961 година. 

Продавницата ќ е ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Трп-
ковски Коста, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 545/61. (1267) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 710, страна 29, свеска III, е запишана под. 
фирма: „Јадран" творница за метален намештај и 
детски колици, Загреб, Склад во Скопје. Предмет 
на работењето на складот е: продажба на големо 
метален намештај, детски колици, тапацирана 
влошки и детски тркала. 

^Складот е основан од Работничкиот совет на 
„Јадран" творница за метален намештај и детски 
колици — Загреб, а согласно со решението на На-
родниот одбор на општината Идадија — Скопје 
бр. 04-12766 од 9-УШ-1961 година. 

Складот ќ е го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Трпков-
ски Коста, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 546/61. (1268) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 695, страна 1113, свеска II, е запишана под 
назив: Електро и водоинсталатерска услужна за-
друга „Скопје", Скопје. Предмет на работењето на 
задругата е: вршење на сите електроинсталации, 
инсталации на водовод, гасни постројки и канали-
зации. 

Задругата е основана врз основа на договорот 
склучен помеѓу договорачите: Ставре Матковски, 
Биле Вузај, Мирчевски Тодор, Стефановски Стево, 
Трајковски Спиро, Петров Борис, Петровски Вла-
до, Ангелко Стефановски, Петковски Иван, Алек-
сандар Синорин и Драган Мончевски, а потврден 
од НО на општината Саат Кула, Скопје, со реше-
ние бр. 03/1-162/1 од 20-11-1961 год. 

Задругата ќе ја потпишува, зад,олжува и раз-
должува во границите на овластувањето Ставре 
Матковски, раководител. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 299/61. (638) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 206, страна 551, е запишана под фирма: Сто-
чарско стопанство „Црвени Брегови", Неготино, 
Продавница во Титов Велес. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на млеко, а од 
млечни произведи сирење, кашкавал и урда. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Сточарското стопанство ,Дрвени Брегови", 
Неготино, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Титов Велес бр. 03-828/1 од 
17-11-1961 год, 

Раководител на продавницава 0 Падов Андов. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето сто-
панството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 261/61. (642) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 25, страна 6Ѕ', е запишан под фирма: Зем-
јоделска задруга „Леонид Јанков", село Ѓавато, По-
гон трговија во село Ѓавато. Предмет на работе-
њето на погонот е: продажба на разни колонијал-
ни, индустриски и текстилни производи. 

Погонот е основан од Земјоделската задруга 
„Леонид Јанков", село Ѓавато, Гевгелија, а соглас-
но со решението на Народниот одбор на општината 
Богданци бр. 2627/1 од, 15-1Х-1960 год. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз 
дслжуваат потписниците на задругата Бе јков Ѓор-
ѓи, управник, Томе А. Попов, книговодител, и ра-
ководителот на погонот Ристо Тра јков Мурџев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 323/61. (652) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 576, страна 241, е запишана под фирма: Тр-
говско претпријатие за промет со текстил, конфек-
ција и галантерија на мало „Ревија", Скопје, Про-
давница бр. 4 во Скопје. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на мало на текстил и 
декоративни производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со тек-
стил, конфекција и галантерија на мало „Ревија", 
Скопје, со решение бр. 04-4804 од 12-УИ-1960 год. 

Раководител на продавницата е Чепаругов Ри-
сто. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 334/61. (662) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 255, страна 935, свеска I, е запишано под 
фирма: Деловно здружение на водркорисниците од 
подрачјето на Липковски систем — село Липково, 
Кумановско. Предмет на работењето на здруже-
нието е: 1) ускладување на програми за искори-
стување на хидромелиоративни системи; 2) ускла-
дување и изготвување програми за набавка на 
опрема за наводнување; 3) изготвување на проекти 
и инвестициони програми; 4) заедничко вршење на 
опити со цел да се унапреди земјоделското про-
изводство на мелиоративните системи; 5) заедничко 
вршење на реконструкции на постојните објекти 
и изнајдување можност за градба на нови локал-
ни објекти; 6) заедничко истражување на нови под-
рачја за наведнување; 7) да врши координација со 
народните одбори на општините за употреба на 
средствата од фондовите за вода што постојат при 
наредните одбори на општините; 8) да земе учество 
во определувањето ш висината на водниот прт1До-



Стр. 542 - Вр. СЛУЖБЕН ВЕСНИК. НА НРМ П иоШДО 1961 

нес; и 9) да ги врши сите други работи што се од-
несуваат на искористувањето на водостопанските 
системи од подрачјето на Липковскиот систем. 

Здружението е основано со договор склучен 
помеѓу Земјоделските задруги „Китка" од село Ло-
пате и „Липково" од село Липково, а потврден со 
решението на Народниот одбор на општината Лип-
ково бр. 05-2/3 од 7-Ш-1961 година. 

Здружението ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето З а ф и -
ровски Илиев Томислав, управник. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 309/61. (656) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 576, страна 241, свеска II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со тек-
стил, конфекција и галантерија на мало „Ревија", 
Скопје, Продавница бр. 5 во Скопје (Бит пазар). 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мало на текстил и галантерија. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со тек-
стил, конфекција и галантерија на мало „Ревија", 
Скопје, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината „Кале" — Скопје бр. 4804 од 
12-УИ-1960 година. 

Раководител на продавницата е: Васковски 
Љубе. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 333/61. (663) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во реги,старот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 696, страна 1119, свеска И, е запишана под 
фирма: Фабрика за изработување на чевли „Кому-
на", Призрен, Продавница во Скопје. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба, на сите 
врсти чевли од сопствено производство на мало. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Фабриката за изработување на чевли „Ко-
муна", Призрен, а согласно со решението на Народ-
ниот одбор на општината Кале — Скопје бр. 3130 
од 6-1У-1961 година. 

Раководител на продавницата е Мијаџири 
Сабри. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Ѓ е р -
гази Месар, директор на фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 307/61. (664) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуваните 
рег. бр. 215, страна 683, е запишана под фирма: 
Чевларска индустрија „Ник", Куманово, Продав-
ница број 18 во Скопје. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на сите видови чевли 
(машки, женски и детски) од сопствено производ-
ство и производи сид! други производители за допол-
нување на асордешздт. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Чевларската индустрија ,Дик", Куманово^ 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје бр. 04-5487/1 од 3-У-
1961 година. 

, Раководител на продавницата е Спасовски То-
доров Д и м и т р и ј 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 349/61. (665) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 6, страна 13, е запишана под фирма: Тргов-
ско претпријатие за овошје, зеленчук и варива 
„Јагода", Скопје, Продавница за огревен и граде-
жен материјал во Скопје. Предмет на работењето 
на продавницата е: промет со огревен и градежен 
материјал, предмети од црна металургија, обоени 
материјали, санитарни уреди односно сите пред-
мети од гранките 114, 115, Ц6, 121 и 122. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за овошје, зелен-
чук и варива „Јагода", Скопје, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Кисела 
Вода - Скопје бр. 04-3074/61 од 9-У-1961 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Борис 
Аврамовски, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. Ѕ29/61. (666) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр 287, страна 1117, свеска I, е запишано под 
фирма: Градежно и проектанско претпријатие, со 
седиште во Тетово. Предмет на работењето на прет 
пријатното е: градежништво, проектирање и про-
изводство на тули. 

Претпријатието е основано со решението на 
Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-
17302/1 од 22-ХН-1960 шд., а со спојување на Гра-
дежното претпријатие „Љуботен" и Бирото за про-
ектирање — Тетово. 

Претпријатието ќ е го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Душко 
Домбовски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 322/61. " (678) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-1У-1961 год., страна 182, ред. бр. 1, е запишана 
под фирма: ,/Тутун" Продавница бр. 1, со седиште 
во Кочани. Предмет на работењето на продавни-
цата е: трговија со цигари, кибрит, вредносници, 
прибор за пишување, бричење и пушење, разни 
разгледници и хигиенска гума. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Тутун" од Скопје, а согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Кочажи 
бр. 03-1507/1 од 1МУ-19Ѕ1 г о д а т . 
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Раководител на продавницата е Тркаланава 
Ефимиј а. 

Продавницата е без посебни права. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 

бр. 64/61. 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-1У-1961 год., страна 182, ред. бр. 2, е запишана 
под фирма: ,/Гутун", Продавница бр. 2, со седиште 
во Кочани. Предмет на работењето на продавни-
цата е: трговија со цигари, кибрит и вредносници, 
прибор за пишување, бричење и пушење, разни 
разгледници и хигиенска гума. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Тутун" од Скопје, а согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Кочани 
бр. 03-1595/1 од 13-1У-1961 година. 

Раководител на продавницата е Пано Дими-
тров и Тодор Поповски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 67/61. (694) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29-1У-1961 год., страна 182, ред. бр. 3, е запишано 
под фирма: ,,Тутун", Продавница бр. Ѕ', со седиште 
во Кочани. Предмет на работењето на продавни-
цата е: трговија со цигари, кибрит, вредносници, 
прибор за пушење, пишување и бричење, разни 
разгледници и хигиенска гума. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Тутун" од Скопје, а согласно со реше-
нието на Народниот опјбор на општината Кочани 
бр. 03-1595/1 од 13-1У-1961 година. 

Раководител на продавницата е Томе Атанасов. 
Продавницата е без посебни права. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 

бр. 65/61. (695) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-ГУ-1961 година, страна 182, ред. бр. 4, е запи-
шана под енигма: „/Тутун", Продавница бр. 4, со 
седиште во Кочани. Предмет на работењето на про-
давницата е: трговија со цигари, кибрит", вреит1ч!ос-
ници, прибор за пишување, бричење и пушење, 
разни разгледници и хигиенска гума. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие ,,Тутун" од Скопје, а согласно со реше-
нието на Народниот оттбор на општината Кочани 
бр. 03-1593/1 од 13-1У-1961 година. 

Раководител на продавницата е Милан Злат-
ков. ј 

Продавницата е без посебни права. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 

бр. 66/61. (696) 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Тутун" од Скопје, а согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Кочани 
бр. 03-1593/1 од 13-ГУ-1961 година. 

Раководител на продавницата е Благоева 
ѓурѓа. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 68/61. (697) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-У-1961 година, страна 183, ред. бр. 1, е запишано 
под фирма: Рудници за олово и цинк ,,Саса" во из-
градба, со седиште во Пробиштип, Кочани. Пред-
мет на работењето на рудниците % е: изградба на 
рудниците за експлоатација на рудите на олово 
и цинк. 

Основањето на рудниците е запишана во реги-
старот врз основа на решението на Народниот од-
бор на Штипска околија бр. 01-596/1 од 30-1-1961 
година. 

Директор на рудниците е инж. Котески Јонче, 
кој ќе ги претставува и потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 61/61. (698) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-1У-1961 год., страна 181, ред. бр. 1, е запишан 
под фирма,: Рудник за неметали „Опалит" во из-
градба, со седиште во Тара Соколарци, Кочани. 
Предмет на работењето на рудникот е: студии и 
истраги на неметали, преработка на неметали и 
продажба на истата суровина на градежната и хе-
миската индустрија, производство на разни моду-
ларни градежни елементон. 

Основањето на рудникот е запишано во реги-
старот врз основа на решението на Народниот од-
бор на општината Облешево бр. 354 од 21-111-1961 
година. 

Директор ш рудникот е Манушев Аврам, кој 
ќе го претставува и потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 56/61. 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-1У-1961 година, страна 182̂  ред. бр. 5, е запи-
шана под фирма: „Тутун", Продавница бр. 5, со 
седиште во Кочани. Предмет на работењето на 
продавницата е: трговија со цигари, кибрит, вред-
носници, прибор за пишување, пушење и бричење 
разни разгледници' и хигиенска гума. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 353, страна 935, е запишана под фирма: Ј у -
гословенски комбинат за гуми и чевли ,,Борово" — 
Борово, Продавница број 4 во Скопје. Пред,мет на 
работењето на продавницата е: продажба на авто-
мобилски и велосипедски гуми, како и останата 
техничка стока од сопствено производство и про-
изводи од други производители поради дополну-
вање на асортиманот. 

Продавницата е основана од Работничкиот са-
вет на Југословенскиот комбинат за гуми и чевли 
„Борово", Борово, а согласно со решението на НО 
на општината Идадија — Скопје бр. 5631/1 од 15-
1У-1961 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Рачев-
ски Спиро, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 359/61. (718) 
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?Ј 

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА 

С О Д Р Ж И Н А 

199. Одлука за овластување Советот за кул- 203. Решение за разрешување и именување 
тура на НРМ да ги донесе правилата на членови на Советот за култура на Н Р 
Републичкиот фонд за унапредување на Македонија — — — — — — - — 538 
културните дејности - - - - - - 537 204. Решение за разрешување и именување 

200. Одлука за овластување Советот за кул- претседател на Советот за култура на 
тура на НРМ да ги донесе правилата на НРМ — — — — — — — — — — 539 
Републичкиот фонд за унапредување на 205. Решение за разрешување и именување 
издавачката дејност — — - — — „ 5 3 7 секретар на Советот за култура на Н а -

201. Одлука за овластување Советот за кул- родна Република Македонија — — — 539 
тура на НРМ да го потврди статутот на 206. Решение за именување секретар на Со-
Републичкиот завод за заштита на спо- ветот за научна работа на Народна Ре -
менилите на културата - - - - - 537 публика Македонија - - - - - 539 

202. Заклучок за начелата за прибирање на 207. Решение за назначување началник на 
статистички податоци - - - - - 537 Управата за персонални работи - - - 539 

Издавач: „Службен весник на НРМ" - новинско'издавачко претпријатие, Скопје ул. „29 ноември'4 

бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 
при Народната банка - Скопје, Графички завод „Гоце Делчев" (4605) - Скопје 

н а „ С л у ж б е н в е с н и к на Н Р М " 
ЗА 1962 ГОДИНА 

Претплатата на „Службен весник таа НРМ" за 1962 
година изнесува 1.800 динари 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 чековната уплатница што е приложена кон овој број. 

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при 
уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната 
или вирманската уплатница да ги напишат следните пода-
тоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и 
надлежна пошта), број на примероци, старите претплат-
ници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман 
весникот во 1961 година. 

Претплатата за 1962 година може да се обнови до 31 
д-екември о,г. По овој срок на сите што не ќе ја обноват 
претплатата ќе им се запре испраќањето на весникот. 

Бидејќи извесен број претплатници од 1961 год. уште 
не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за 
идната година едновремено да ја внесат и должната прет-
плата од 1961 година. 


