
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 1 декември 1960 
С к о п ј е 

Број 39 Год. XVI 

Претплатата за 1960 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1—698. 

304. 
На основа член 185 и член 186 од Законот за 

правата и должностите, изборот и отповикувањето 
на народните пратеници на Народното собрание, 
Републичкиот собор на Народното собрание на 
Народна Република Македонија на својата Осум-
наесеттата седница одржана на 25 ноември 1960 го-
дина, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ПРАТЕНИЧ-
КИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ВО 

ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА СААТ КУЛА Ш 

1. Се утврдува дека на народниот пратените 
Наум Наумовски, избран во изборната околија 
Саат Кула Ш му престанал мандатот поради -смрт. 

2. Се одредува да се извршат дополнителни 
избори за празното место на народен пратеник на 
Републичкиот собор на Народното собрание на 
Народна Република Македонија, во изборната око-
лија Саат Кула Ш. 

3. Дополнителните избори од претходната точ-
ка ќе ги распише Републичката изборна комисија 
согласно член 186 ст. 2, 3 и 4 од Законот за пра-
вата и должностите, изборот и отповикувањето на 
народните пратеници на Народното собрание. 

4. Оваа Одлука влегува во сила веднаш. 

Број 95 
25 ноември 1960 година 

Скопје 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Киро Георгиевски, е. р 

Претседател, 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, е. р. 

305. 
На основа член 45 и 58 од Општиот закон за 

факултетите и универзитетите („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 29/60;, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ И ИЗБИРАЊЕ 
ЧЛЕНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ 
И НА ФАКУЛТЕТСКИТЕ СОВЕТИ НА УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ КОИ ГИ ИЗБИРА 

ИЗВРШНОИТ СОВЕТ 

I. Извршниот совет на Народното собрание на 
Народна Република Македонија .во Универзитет-
огнот совет на Универзитетот во Скопје добира де-

сет члена, а во факултетските совети на одделните 
факултети на Универзитетот во Скопје по девет 
члена. 

II. За членови на Универзитетскиог совет на 
Универзитетот во Скопје се избираат: 

1. Александар Гр личков, потпретседател на Из-
вршниот совет; 

2. Петар Здравевски1, член на Извршниот совет; 
3. Димче Стојановски — Мире, народен пра-

теник; 
4. д-р Александар Христов, директор на Инсти-

тутот за национална историја; 
5. Елисие Поповска, сојузен народен пратеник; 
6. Веселинка Малинска, директор на Радио-

Скопје; 
7. Даре Џамбаз, народен пратеник; 
8. Славко Поп-Антовски, редовен професор на 

Земјоделско-шумарскиот факултет на Универзите-
тот во Скопје; 

9. Петар Серафимов, вонреден професор на 
Техничкиот факултет на Универзитетот во Скопје; и 

10. Асен Групче, претседател на Врховниот суд 
на НРМ. 

% III. За членови на факултетските совети на фа-
култетите на Универзитетот во Скопје, се избираат 
и тоа: ^ 

во Советот на Економскиот факултет 
1. Боро Пекевски, директор на Заводот за ста-

тистика на НРМ; 
2. Салтир Ко шева лижи, судија на Врховниот 

суд на НРМ; 
3. Ванчо Бурзевски, народен пратеник; 
4. Живко Симоновски, член на Претседателство-

то на Републичкиот совет на Сојузот на синди-
катите; 

5. Миле Тортевска, од Угостителската комора 
на НРМ; 

6. Ангел Чемерски, директор на Заводот за сто-
панско планирање на НРМ; 

7. Петко Чадиевски, пом. државен секретар во 
Државниот секретаријат за стоков промет; 

8. Митко Шекерински, директор на Претприја-
тието за увоз-извоз на тутун „Македонија" — 
Скопје; 

9. ЉупчЈ Пејовски, помошник: Генерален ди-
ректор на Народната банка во Скопје. 

во Советот на Филозофскиот факултет 
1. Драги Тозија, држ. потсекретар во Држав-

ниот секретаријат за внатрешни работи; 
2. Саво Цветковиќ, директор на Заводот Еа уна-

предување на школството иа НРМѕ 



СЈГУЖВИН ВЕСНИК ћ л НЃМ 

3. Никола Поповски, директор на Учите леќата 
школа во Скопје; 

4. Муча Феми, член на Претседателството на 
ЦК на НММ; 

5. Адријана Улчар, директор на Вишата педа-
гошка школа во' Скопје; 

6. Трајко Миревски, шеф на Кабинетот на 
претседателот на Народното собрание; 

7. Илија Зафировски, новинар во Новинското 
издавачко и печатарско претпријатие „Нова Маке-
донија во Скопје; 

В. Ќевсер Сеј фула, наставник во Осумгодишно^ 
училиште „Тефејуз" во Скопје" и 

9. Душко Поповски, член на Претседателството 
на ЦК на НММ. 

во Советот на Правниот факултет 
1. Перо Коробар, секретар на Народното собра-

ние на НРМ; 
2. Димо Кантарџиски, судија на Врховниот суд 

на НРМ; 
Атанас Атанаеовски, судија на Врховниот 

суд на НРМ; 
4. Мире Доновски, пом. секретар во Извршниот 

совет на НРМ; 
5. Трајко Ников, јавен правобранител на НРМ; 
6. Александар Крстевски, секретар на Секре-

таријатот за општа управа на ИС; 
7. Миле Хаџи Василев, советник во Народното 

собрание; 
8. Панта Илиев, јавен обвинител на НР Маке-

донија; и 
9. Драган Христов, директор на Вишата управ-

на школа во Скопје. 

во Советот на Медицинскиот факултет 
1. Горѓи Цаца, секретар на Секретаријатот за 

законодавство и организација на ИС; 
2. Горѓи Икономов, службеник во НО на Скоп-

ска околија; 
3) Душко Георгиев, директор на Републичкиот 

завод за социјално осигурување; 
4. Блажо Камчевски, претседател на Републич-

киот одбор на Синдикатот на рударските и мета-
лурижите работници; 

5. Боге Сотировски, член на Идеолошката коми-
сија на Околискиот комитет — Скопје; 

6. Вукашин Попадиќ, директор на Централниот 
хигиенски завод; 

7. Илија Бојаџиевски, лекар; 
8. Јордан Костадинов, управник на Школата за 

внатрешни работи; и 
9 . Јелена Ѓурковиќ, професор на Е К О Н О М С К И О Т 

факултет. 
во Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет 

1. Живко Брајковци, сојузен народен пратеник; 
2. Драги Трајановски, народен пратеник; 
3. Милан -Петровски, народен пратеник; 
4. Филип Николовска, помошник секретар на 

Секретаријатот за земјоделство и шумарство на ИС; 
5. инж. Милан Глигоров, службеник во Секре-

таријатот за земјоделство и шумарство на ИС; 
6. д-р Ханс Ем, вонреден професор на Земјо-

делско-шумарскиот факултет на Универзитетот во 
Скопје; 

7. Ккрил Цонов, научен советник во Економ-
скиот институт; 

8. Ристо Бугаровски, директор на Земјоделската 
банка во Скопје; и 

9. Васил Пејов, потпретседател на Сојузот на 
водните заедници на НРМ. 

во Советот на Техничкиот факултет 
1. инж. Киро Георгиевски, народен пратеник; 
2. Стојан Ќосев, секретар на Секретаријатот за 

сообраќај на ИС; 
3. Миле Стојановски, професор на Средно-

техничкото училиште во Скопје; 
4. Страшо Христов, сојузен народен пратеник; 
5. инж. Тиберие Киријас, секретар во Советот 

за социјална политика и комунални прашања 
на НРМ; 

6. Васка Дуранова, народен пратеник; 
7. инж. Никола Јовановски, директор на Око-

лискиот завод за станбена изградба во Скопје; 
8. Живко Тодоровски, директор на Металниот 

завод „.Тито" — Скопје; и 
9. гаж. Нико Тозија, директор на Железничко-

то транспортно претпријатие — Скопје, 

во Советот на Природно-математичкиот факултет 
1. Ванчо Унковски, народен пратеник; 
2. Боро Петковски, уредник на весникот „Труд-

беник" ; 
3. Стјепан Лукиќ, професор на Вишата педа-

гошка школа во Скопје; 
4. д-р Флимијани Гилберт, редовен професор на 

Природко-математичкиот факултет на Универзи-
тетот во Скопје; 

5. Димче Тошев, доцент на Природ но - ма тем а -
тичкиот факултет на Универзитетот во Скопје; 

6. Љупчо Ставрев, секретар на ЦК на НММ; 
7. Глигор Трајановски, директор на Заводот за 

педагошка служба при НО на Скопска околија; 
8. Иван Димитре©, началник во Секретаријатот 

за градежништво на ИС; и 
9. Глигор Гечевски, помошник секретар на Се-

кретаријатот за сообраќај. 
IV. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе 

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

Бр. 09-2357/2 
29 октомври 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Љупчо А р е . р. 

306. 
На основа член 51 од Уредбата за организаци-

јата и работата на Извршниот совет („Службен 
весник на НРМ" бр. 21/58), Извршниот совет до-
несува 



1 декември 1960 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Вр. 39 -г Стр. 6*751 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ 
НА ПОВРЕМЕНИТЕ КОМИСИИ НА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

]. Во повремените комисии на Извршниот совет 
за претседатели и членови се именуваат: 

во Комисијата за пензионисани воени лица 
а) за претседател: 
— Салтир Путински, член на Извршниот совет; 
б) за членови: 
— Мара Миланова, народен пратеник; и 
— Павле Игновски, помошник државен секре-

тар во Државниот секретаријат за вна-
трешни работи; 

во Комисијата за одликување 
а) за претседател: 
— Боге Кумановски, народен пратеник; 

б) за членови: 
— Мире Доновски, пом. секретар на Извршниот 

совет; 
— Киро Донев, началник на Управата за пер-

сонални работи; 
— Борче Ламбевски, началник во ЦК на СКМ; 
— Никола Митевски, член на Секретаријатот 

на Републичкиот совет на синдикатите; и 
— Дана Андреева, пом. секретар во Советот за 

социјална политика и комунални прашања 
на НРМ; и 

во Комисијата за бегалци од Егејска Македонија 

а) за претседател: 
— Васил Горгов, член на Извршниот совет; 

б) за членови: 
— Ѓоко Митревски, од Државниот секретаријат 

за внатрешни работи; 
— Киро Анастасов, потпретседател на НО на 

Скопска околија; 
— Јордан Белогаски, од Советот за просвета 

на НРМ; 
— Трајко Атанасов, од Советот за социјална 

политика и комунални прашања на НРМ; 
— Киријас Тиберие, секретар на Советот за 

социјална политика у: комунални прашања 
на НРМ; 

— Блаже Камчевски, од Републичкиот совет на 
синдикатите; 

— Д-р Никола ѓорѓиевски, од Централниот хи-
гиенски" завод. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09-2387/1 
29 октомври 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Љупчо Арсов, е* р. 

307. 
На основа член 17 став 3 од Законот за јавните 

службеници, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА 

КОМИСИЈА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 

1. Во Републичката комисија за службенички 
работи се именуваат и тоа: 

а) за претседател: 
— Филип Брајковци, секретар на Извршниот 

совет; 

б) за членови: 
— Раде Гогов, пом. државен секретар во Др-
— Фана Тозија, од ЦК на СКМ; 

жавниот секретаријат за внатрешни работи; 
— Киро Донев, началник на Управата за пер-

сонални прашања на, ИС; 
— Илинка Наумовска, началник во Секретари-

јатот за општа управа на ИС; 
— Саво Цветковиќ, директор на Заводот за 

унапредување на школството на НРМ; 
— Новак Марковски, началник, на Администра-

тивната инспекција при Секретаријатот за 
општа управа на! ИС1; 

— Вера Смилевска, претседател на Републич-
киот одбор на синдикатите за државни 
служби; и 

— Бранко Тафтабитовски, претседател на Ре-
публичкиот одбор на синдикатите на кому-
налио-занаетчиските работници; 

в) повремени членови: 
— Благој Николовски, началник во Секрета-

ријатот за земјоделство и шумарство на ИС; 
— Лазо Лазаревски, началник во Советот за 

просвета на НРМ; 
— Борис Труј оски, пом. секретар на Секрета-

ријатот за земјоделсвто и шумарство на ИС; 
— Димитар Шопов, секретар на Советот за про-

света на НРМ; 
— Тиберие Киријас, секретар на Советот за со-

цијална политика и комунални прашања 
ра НРМ; 

— Бошко Тонев, директор на Народната банка; 
— Драги Трајановски, потпретседател на Со-

јузот на земјоделските задруги на НРМ; 
— Ристо Дуковски, потпретседател на НО на 

Скопска околија; 
— Ангел Џеков, директор на Управата за вете-

ринарство; 
— Таџер Исак, доцент на Медицинскиот фа-

култет; 
— Боге Ламбевски, началник во ЦК на СКМ, и 
— Петко Чадиевски, пом. државен секретар на 

Државниот секретаријат за стоксв промет. 
2. Со ветувањето во сила на ова решение пре-

станува да важи Решението за именување членови 
на Републичката комисија за службенички работи 
(^Службен весник на НРМ" бр. 5/58). 



Стр. — Бр. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09-2383/1 
3 ноември 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Љупчо Арсов, с. р. 

308. 
На основа член 4 од Уредбата за основаше Ре-

публичка комисија за признаваше право на пензија 
според член 73 став 2 од Законот за пензиското оси-
гурување, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА 
ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА СПОРЕД 
ЧЛЕН 73 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Во Републичката комисија за признаваше 
право на пензија според член 73 став 2 од Законот 
за пензиското осигуруваше се именуваат и тоа: 

а) за претседател: 
— РЕИС ШАКИРИ, член на Извршниот совет; 
б) за членови: 
— БОРИС АЛЕКОВСКИ, секретар на Глав-

ниот одбор на Сојузот на борците; 
— ВУКАШИН ЃОРЃИОВСКИ, службеник во 

Извршниот совет; 
— АЛОЈЗ ПИПАН, член на Републичкиот од-

бор на Здружението на резервните офицери на Ју-
гославија; V 

в) за секретар: 
— КИРО АНДРЕЕВСКИ, началник на Одделе-

нието за инвалидски и боречки прашаша во Сове-
тот за социјална политика и комунални прашања 
на НРМ. 

2. Со влегувашето во сила на ова решение пре-
станува да важи Решението за именуваше Репу-
бличка комисија за даваше предлози за призна-
ваше право на пензија според член 73 став 2 од За-
коног за пензиското осигуруваше („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 34/59). 

3. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се 
објави во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 09-2384/1 
3 ноември 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковци, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

309. 
На основа член 172 став 3 од Законот за пен-

зиското осигуруваше („Службен лист иа ФНРЈ" бр. 
51/57), Извршниот совет донесува 

\ декември 1$б5 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ МНЕНИЕ ПО ЧЛЕН 
29, 31 СТАВ 1 ТОЧКА 3, 38 СТАВ 4, 75 И 215 ОД 

ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Во посебната Комисија за даваше мнение по 
член 29, ЗЛ став 1 точка 3, 38 став 4. 75 и 215 од За-
конот за пензиското осигуруваше се именуваат 
и тоа: 

а) за претседател: 
— БЛАГОЈ ЛЕВКОВ, државен секретар за пра-

восудна управа; 
б) за секретар: 
— КРСТЕ КРСТЕВСКИ, пом. директор на Ре-

публичкиот завод за социјално осигуруваше; 
в) за членови: 
— КЛИЈА СПИРОВСКИ, пом. државен секре-

тар за работи на финансиите; 
— ДАНА АНДРЕЕВА, пом. секретар на Сове-

тот за социјална политика и комунални пра-
шана на НРМ; 

— БЛАГОЈ НИКОЛОВСКИ, од Трговската ко-
мора на НРМ. 

2. Со влегувашето во сила на ова решение, пре-
станува да важи Решението за именуваше членови 
на посебната Комисија за даваше мнение по чл, 
29, 31 став 1 точка 3, Зв став 4, 75: и 215) о^ј Законот 
за пензиското осигуруваше („.Службен весник на 
НРМ" бр. 13/58). 

3. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Бр. 09-2388/1 
4 ноември 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

310. 
На основа точка III став 2 од Одлуката за 

определуваше објекти че работи чии инвестициони 
програми ќе ги одобрува Одборот за стопанство на 
Извршниот совет („Службен весник на НРМ" бр. 
23/58 и 38/59), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ 

1. Во Републичката комисија за ревизија на 
инвестициони програми се именуваат и тоа: 

а) за претседател: 
— ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВСКИ, пом. секретар на 

Секретаријатот за индустрија на ИС; 
б) за членови: 
— инж. СТОЈАН КАЛЕОВ, советник во Заво-

дот за стопанско планираше на НРМ; 
— инж. ТИБЕРИЕ КИРИЈАС, секретар на Со-

ветот за социјална политика и комунална 
прашаша на НРМ; 

— ПАВЛЕ ТАСЕВСКИ, виши референт во За-
водот ва стопанско планираш* на ПРМ; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА Ш 



1 декември 1960 е л у ж и г а в а ш и х НА т * » Вр. 39 — Сеф. 675 

— НИКОЛА БАКУЛЕВ СКИ, началник во Се-
кретаријатот за индустрија на ИС; 

— инж. БЛАГОЈ НИКОЛОВСКИ, началник во 
Секретари ј ат от за земјоделство и шумар-
ство на ИС; 

— 1ИНЖ. АЛЕКСАНДАР ИЛИЕВ, директор на 
Управата за водостопанство на НРМ; 

— ДУШАН ШАРОВИЌ, советник во Заводот за 
стопанско планирање на НРМ; 

— МИШКО БОЖИНОВСКИ, советник во Се-
кретаријатот за општи стопански работи 
на ИС; 

— БОШКО ДЕСПОТОВИЌ, шеф на Отсекот во 
Југословенската инвестициона банка — Цен-
трала за ПРМ; 

— инж. БЛАГОЈ ФИЛИПОВСКИ, виши рефе-
рент во Секретаријатот за индустрија на ИС; 

— инж. МЕТОДИ КОСТОВ, началник во Се-
кретаријатот за земјоделство и шумарство 
на ИС; 

— НИКОЛА СПАСЕВСКИ, советник во Заво-
дот за стопанско планирање на НРМ; 

— ЈАНКО АНЧЕВСКИ, виши референт во Се-
кретаријатот за индустрија на ИС; 

— ЈОВАН ЗОГРАФСКИ, виши референт во За-
водот за стопанско планирање на НРМ; 

— инж. ЈОРДАН ПАНДИЛОВ, шеф во ложил-
ницата на ЖТП — Скопје; 

— АЛЕКСАНДАР НАНЧЕВ, виши референт во 
Заводот за стопанско планирање на НРМ; 

— ПЕЦЕ ПАНОВ, службеник во Заводот ча 
школство на НРМ; 

— ВЕЉО ГИНОВСКИ, директор на „Тетекс" — 
Тетово; 

— КОЛЕ АДАМОВ, од Сојузот на земјодел-
ските задруги на НРМ; 

— МИЛЕ ТОРТЕВСКИ, од Угостителската ко-
мора на НРМ. 

2. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да важи решението ИС бр. 118 од 7. VI. 1958 
година. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 09-2372/1 
29 октомври 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

" 311. 
На основа член 27 став 4 од Законот за држав-

ната управа („Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/56 и 
44/57) и член 3 од Законот за органите на управата 
во Народна Република Македонија (^Службен вес-
ник на НРМ" бр. 14/56), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДРЖАВНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА РАБОТИ НА ФИНАНСИИТЕ 
1. За заменик на државниот секретар за работи 

на финансиите се одредува БЛАГА ПОПОВСКА, 
државен потсекретар на Државниот секретаријат 
за работи на финансиите на НРМ. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 09-2298/1 

27 октомври 1960 година 
Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковци, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

312. 
На основа член 3 од Законот за органите на 

управата во Народна Република Македонија, во 
врска со член 30 став 3 од Законот за државната 
управа, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН 

СЕКРЕТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. За помошник државен секретар во Изврш-
ниот совет се поставува ДОНЕ ИЛИЕВСКИ. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 09-2359/1 
29 октомври 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковци, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

313. 
На основа член 39 став 3 од Законот за држав-

ната управа („Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/56) 
во врска со член 3 од Законот за органите на упра-
вата на Народна Република Македонија („Службен 
весник на' НРМ" бр. 141/56), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТА-

РОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СООБРАКАЈ 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. За помошник на секретарот на Секретари-
јатот за сообраќај на Извршниот совет се поста-
вува Глигор Гечевски, народен пратеник. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 09-2305/1 
29 октомври 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковци, е. р. Љупчо Арсов," е. р. 

314. 
На основа член 27 став 2 од Законот за држав-

ната управа и член 3 од Законот за органите на 
управата во Народна Република Македонија, Из-
вршниот совет донесува 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА НРМ 

1. За помошник државен секретар иа Држав-
ниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ се 
назначува Павле Игновски. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 09-2451//1 
27 септември 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковци, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

315. 
На основа член 168 од Општиот закон за школ-

ството („Службен лист на ФНРЈ" бр. 28/158); во 
склад со Резолуцијата за образованието на струч-
ните кадри („Службен лист на ФНРЈ" бр. 25/'60ј, 
Советот за просвета на НР Македонија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УПИС И ЗА ТРАЕЊЕТО НА 
ШКОЛУВАЊЕТО ВО ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ОБРА-
ЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ ВО ТЕХНИЧКИТЕ 
И ДРУГИТЕ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА ЗА СТО-

ПАНСТВОТО И ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ 

Член 1 
Во паралелките за образование на возрасните 

можат да се запишат лицата во работен однос ако 
ги исполнуваат следните услови: 

1. да Јгмаат потребна школска претспрема; 
2. да имаат најмалку три години пракса од 

струката за која паралелата подготвува кадри; 
3. да не се помлади од 18 ГОДИНУ. 

Како потребна школска претепрема од т. 1 на 
претходниот став се смета: за упис во I клас — за-
вршено основно училиште во осумгодишно' траење 
ил КЈ на него рамно училиште (граѓанско училиште, 
седумгодишно основно училиште како завршно учи-
лиште, нижа гимназија, училиште за основно обра-
зование на возрасните кое давало спрема на основ-
но училиште во осумгодишно траење или соодветно 
стручно училиште во< траење од најмалку две учеб-
ни години со положен завршен испит) а за упис во 1 

наредните класови — завршен соодветен претходен 
клас. 

Условот од точката 2 на ставот 1 од овој, член 
не се однесува на лицата членови на Сојузот на 
борците на НОБ, воените инвалиди и децата на 
паднатите борци и жртви на фашистичкиот терор. 

Член 2 
Лицата што немаат потребна школска прет-

спрема за I клас, а ги исполнуваат другите услови 
од претходниот член можат да се запишат во I клас 
на училиштето ако положат приемен испит по 
предметите: 

1. во економските училишта — македонски ја-
зик, математика, географија и историја; 

2. во- земјоделските и медицинските училишта 
— македонски јазик, математика, хемија и биоло-
гија; 

3. во техничките училишта — македонски ја-
зик, математика, физика и хемија. 

Член 3 
Лицата што се школуваат по одредбите на ово,1 

правилник завршниот испит го полагаат заедно со 
редовните ученици. 

Член 4 
Школувањето во паралелките за образование 

на возрасните во техничките и другите стручни 
училишта за стопанството и јавните служби трае: 

IX. за лицата што работат на работно место од 
струката за која парал елката подготвува кадри — 
три учебни години; 

2. за лицата што стопанските и општествените 
организации' и установи односно органите на упра-
вата ги испраќаат на школување — две учебни го-
дини; 

3. за лицата што работат на работно место од 
струката за која пара ле л ката подготвува кадри и 
по пат на дописно школување вонредно полагаат 
испити — две учебна години; 

Член 5 
Лицата што по пат на дописно школување вон-

редно полагаат испити во училиштата (чл. 4 т. 3) 
должни се со писмена потврда од дописната уста-
нова да докажат дека уредно ја следеле дописната 
настава. 

Член 6 
Одредбите на овој правилник ќе се примену-

ваат од учебната 1960/61 година. 

Член 7 
За основање паралелки во кои школувањето 

трае три односно две учебни години одлучува осно-
вачот, во склад со член 4 од овој правилник. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

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

Бр. 01-3223 
6 септември 1960 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета на НРМ, 
Петар Здравевски, е. р. 

316. 
На основа член 186 ст. 2 од Законот за пра-

вата и и должностите, изборот и отповикувањето 
на Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија и во врска со Одлуката за утврдување 
престанокот на пратенички мандат и за одреду-
вање дополнителни избори за народен пратеник 
за изборната околија Саат Кула Ш донесена од 
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Републичкиот собор на Народното собрание на сед 
ницата одржана на 25 ноември 1960 година, Ре-
публичката изборна комисија го донесе следново 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ВО РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НА-

РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за на-
роден пратеник во Републичкиот собор на Народ-
ното собрание на Народна Република Македонија 
во изборната околија Саат Кула ПГ. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 12 
февруари 1961 година. 

3. За спроведување на дополнителните избори 
надлежна е Општинската изборна комисија за оп-
штината Саат Кула именувана со решението на 
Републичката изборна комисија бр. 2 од 3-1-1958 
година („Службен весник на НРМ" бр. 1/58), 

Бр. 40 
1 декември 1960 година 

Скопје 

Републичка изборна комисија 

Зам. секретар, Претседател, 
Никола Јанев, е. р. Асен Групче, е. р. 

317. 
На основа член 100 од Законот за правата и 

должностите, изборот и отповикувањето на народ-
ните пратеници на Народното собрание на Народна 
Република Македонија, Републичката изборна ко-
мисија 

О Б Ј А В У В А 

дека за дополнителните избори за народен прате-
ник во Републичкиот собор на Народното собрание 
на Народна Република Македонија што ќе се одр-
жат на 11 декември 1960 година во Изборната око-
лина Валандово е потврдена кандидатурата на 
ПАВЛОВ РИСТОВ МЛАДЕН, од Титов Велес. 

Број 39 
25 ноември 1960 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Заменик секретар, Претседател, 
Никола Јанев, е. р. Асен Групче, е. р. 

318. 
На основа член 100 од Законот за правата и 

должностите, изборот и отповикувањето на народ-
ните пратеници на Народното собрание на Народна 
Република Македонија, Републичката изборна ко-
мисија 

О Б Ј А В У В А 

дека за дополнителните избори за народна прате-
ници во Соборот на производителите на Народното 
собрание на Народна Република Македонија, во 

групата на индустријата, трговијата и занаетчи-
ството, што ќе се одржат на 11 декември 1960 го-
дина се потврдени следните кандидатури: 

1. Во Изборната околија Горче Петров на ЛА-
ЗИЌ ДРАГУТИНА СЛОБОДАН, од Горче Петров: 

2. Во Изборната околија Делчево на: 
а) ТОЧЕВСКИ СТРАХИЛОВ АТАНАС, од Пех-

хево; 
б) ДИМИТРОВСКИ ФИДАНЧОВ ДАНАИЛ, од 

Делчево; 
в) ПЕХЧЕВСКИ ПЕТРОВ МИХАИЛ, од Бе-

рово. 
3. Во Изборната околија Саат Кула I на КО-

СТОВСКИ КИРОВ НАЌЕ, од Скопје. 

Број 38 
25 ноември 1960 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Заменик секретар, Претседател, 
Никола Јанев, е. р. Асен Групче, е. р. 

ОЈласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работа 
на НРМ, со решението бр. 12-16842/1 од 16-Х-196С 
година, ја Одобри промената на роденото име нг 
Митевска Јулијана, родена на 14 февруари 1939 го-
дина во село Горно Кој наре, Скопска околија, о; 
татко Митевски Блато ја и мајка Цана, така што ве 
иднина роденото име ќе а гласи Лилјана. 

Оваа промена важи од денот на објавување'^ 
во „Службен весник на НРМ". (233 

Државниот секретаријат за внатрешни работ] 
на НРМ, со решението бр. 12-16840/1 од 25 октом 
ври 1960 година, ја одобри промената на фамкли 
јарното име на Манчиќ Горѓе, роден на ден 24 ап 
рил 1931 година во е. Извор, Нишка околија, НР 
Србија, од татко Манчић Никола и мајка Манчиќ, 
род. Јовановиќ Јованка така што во иднина фа-
милијарното име ќе му гласи Василевиќ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на ЦРМ". (234) 

Државниот секретаријат за внатрешни работа 
на НРМ, со решението бр. 12-17244/1 од 4 ноември 
1960 година, ја одобри промената на роденото име 
на Ути Раман, роден на 5 август 1926 година во е. 
Брод, Призренска околија, НР Србија, од татко Ути 
Муса и мајка Ути, род. Лика Вајда, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Абдураман. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-12404/1 од 19 јули 1960 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Зајкова Уранија, родена на ден 27 септември 1945 
година во село Грчиште, околија Титоавелешка, од 
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татко Зајков Лука и мајка Ленка, така што во ид-
нина роденото име ќе # гласи Анка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „.Службен весник на НРМ". ^ 7 ) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКОЛИСКИ СУД КРАТОВО 

При Околискиот суд во Кратово се води оста-
винска постапка по оставината на пок. Манев На-
кев Киро, бив. од е. -Сакулица, околија Кумановска. 

Согласно чл. 219 од ЗН, се поканува наследни-
кот Ное Киров Наков, син на Декојусот Киро, со 
непознато местоборавиште, да се јави во овој суд 
и даде наследничка изјава во срок од една година 
од објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ". Во противен случај по истекот на рокот 
ќе му се постави старател и на основа неговата 
изјава и изјавите на останатите учесници судот ќе 
ја расправи оставаната. 

Од Окружниот суд во Кратово, О. бр. 27/58. 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при 

ДИРЕКЦИЈАТА ЗА МЕЛИОРАТИВНИТЕ 
СИСТЕМИ ВО НРМ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

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

во Проектантско™ биро „МЕЛИОПРОЕКТ", Скопје 

1. Повеќе градежни инженери и техничари од 
хидротехнички смер 

2. Инженер — агроном за изработка на агро-
номскиот дел на главните проекти, 

3. Инженер — геолог 
4. Геолошки техничар 
5. Технички цртач 
6. Администратор — технички секретар 
7. Дактилограф 1-6 класа 

УСЛОВИ: 
под точка 1 — Технички факултет односно 

средно техничко училиште со или без пракса. Пре-
димство имаат кандидатите со проектанека пракса, 

под точка 2 — земјоделски факултет и пракса 
над 5 години, 

под точка 3 — геолошки' факултет и пракса над 
10 години, 

под точка 4 — средно техничко училиште — 
отсек геолошки и над 10 години пракса, 

под точка 5 — непотполна средна школа и над 
10 години пракса во 'Струката, < 

под точка 6 — средно образование и помала 
пракса во административна струка. 

Молбите прописно таксирани! се примаат во 
Дирекцијата за мелиоративните системи во НРМ, 
ул. „11 октомври" бр. 37/111 — соба бр. 331. 

Обезбедени станови во изградба за работните 
места под точка 1, 2, 3 и 4. 

Плата според Правилникот на Дирекцијата. 
Стапување на работа веднаш или по договор. 

Конкурсот ќе трае 15 дена, а доколку во тој 
рок местата не бидат пополнети, конкурсот продол-
кува до пополнување на соодветните места. (1611) 

ПРИВРЕМЕНИОТ СОВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНИОТ 
ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за (Прием: 

1; Еден асистент или научен соработник за ре-
ферент во рефератот за заразни болести кај гове-
дата во Одделението за патологија . на говеда и 
свињи. 

Кандидатите треба да имаат завршен ветери-
нарски факултет. 

Таксирани пријави со потребни документи по 
чл, 3'1 од Законот за јавните службеници, биогра-
фија, опис на досегашната работа и список на 
(научни и ј стручни трудови, да се доставуваат до 
Ветеринарниот институт — Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". Во/случај до 
таа дата да не се јават кандидати, истиот ќе остане 
отворен до пополнувањето. И ВШ— 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ДРЖАВНИОТ 
О СИГУ РИТЕ ЛЕН ЗАВОД — ДИРЕКЦИЈА 

ЗА НРМ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните упразнети работни 

места и /тоа: 

ЗА ДОЗ ДИРЕКЦИЈА ЗА НРМ — СКОПЈЕ 
1. Еден службеник — градежен инженер со 

3 години; практика, 

ЗА ДОЗ ДИРЕКЦИЈА ЗА НРМ — ФИЛИЈАЛА 
— СКОПЈЕ 

1. Еден службеник — електромашински инже-
нер со 3 години практика, 

2. Два службеника со економски факултет и 
3 години практика, 

3. Еден правник со пракса и положен адвокат-
ски испит, и 

4. Еден службеник — ветеринарен лекар. 

ЗА ДОЗ ДИРЕКЦИЈА ЗА НРМ — ФИЛИЈАЛА 
— КАВАДАРЦИ 

1. Еден службеник — ветеринарен лекар со 
3 години практика. 

За кандидатот наведен под реден број, 1 во овој 
конкурс за ДОЗ Дирекцијата за НРМ, Скопје, V за 
кандидатот наведен под реден број 3 за Филијалата 
— Скопје, обезбеден е довособен стан веднаш по 
приемот во служба. 

Конкурсот ќе биде отворен 15 дена по објаву-
вањето во ^Службен весник на НРМ". 

Кандидатите кон молбите ќе -треба да поднесат: 
биографија, документација зе движењето во служ-
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бата и документација предвидена по членот 31 од 
Законот за јавните службеници. 

Молбите со приложената документација ќе се 
доставуваат до насловот на конкурсната комисија. 

(1654) 

Комисијата за службенички работи ва Народ-
ниот одбор на општина Идадија — Скопје 

р а с п и ш у в а 

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

1. Началник на Одделението за комунални и 
станбени прашања; { 

2. Шеф на Отсекот за комунални прашања; 
3. Референт за припрема на седници; 
4. Референт за култура V физичка култура; 
5» Санитарен инспектор; 
6. Референт за кадрови во стопанството; 
7. Референт по личен доход; 
8. Пазаришен инспектор; 
9. Референт за приходи од стопанството; 

10. Управник на Управата за градско ; и вон-
градско зеленило — Скопје; 

11. Управник на Центарот за социјални работа. 

ПРИПРАВНИЦИ 

1. Со завршен Економски факултет 2 
2. Со завршена Управна школа 1 
3. Со Технички факултет {град. отсек) 1 

У С Л О В И : 
Под точка 1, кандидатот да има завршено ви-

сока, виша или средна стручна спрема, положен 
стручен испит и најмалку 5 години служба на ра-
ководни места; 

Под точка 2, кандидатот да има завршено Тех-
нички факултет или средно техничко училиште, 
положен стручен испит и најмалку 3 години пракса 
во струката; 

Под точка 3, кандидатот да има завршено Пра-
вен факултет или Управна школа, положен стру-
чен испит и најмалку 3 години пракса во струката; 

Под точка 4, кандидатот да има завршено Фи-
лозофски факултет или Државни институт за фис-
култура или Средна фискултурна школа, 3 години 
пракса јт положен стручен испит; 

Под точка 5, кандидатот да има завршено Ме-
дицински факултет или Средно-медицинска школа 
— санитарен техничар, најмалку 3 години пракса 
во струката и положен стручен испит за звањето: 

Под точка 8, кандидатот да има завршено виша 
или средна стручна спрема, 3 години пракса и по-
ложен стручен испит; 

Под точка 7, кандидатот да има завршено Еко-
номски факултет ули економско училиште, 3 го-
дини пракса и положен стручен испит; 

Под точка 8, кандидатот да има завршено Виша 
или средна стручна спрема, 3 години пракса и по-
ложен стручен испит; 

Под точка 9, кандидатот да има завршено Еко-, 
помеки факултет или економско училиште, 3 го-
дини пракса и положен стручен; нешет; 

Под точка 10, кандидатот да има завршено Зем-
јоделски или Шумарски факултет, најмалку 3 го-
дини пракса во струката и положен стручен испит; 

Под точка, 11, кандидатот да има завјршено ФИ-
ЛОЗОФСКИ факултет — педагошка група или школа 
за социјални работници! — звање постар социјален 
работник, 2 години пракса и положен стручен 
испит. 

Молбите со другите документи предвидени по 
чл. 31 од Законот за јавните службеници, како и 
краток опис за работите што досега ги вршел кан-
дидатот, да се доставуваат до Комисијата за служ-
бенички работи на ' Народниот одбор на општина 
Идадија — Скопје. 

Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-
ните места. (1636/ 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 198 на страна 543 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Продавницата во Тетово на ул. „Илинден-
ска" бр. 3 на Фабриката за волнени ткаенини „То-
дор Ципоски Мерџан!1 — Тетово, согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Тетово 
бр. 16049/1 сд 4-ХП-1959 год., сметано од 14-ХП-1959 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
964/59. (72) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 220, страна 583 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Коле" — Скопје бр. 11103 од 7-Х1-1959 
год. фирмата на Претпријатието за промет со же-
лезни ? метални, технички и електротехнички ма-
теријали „Технсметал Македонија" — Скопје во ид-
нина се менува и гласи: Претпријатие за промет 
со железни, метални, технички и електротехнички 
материјали „Технометал Македонија импорт" — 
Скопје. 

Со решението на Комитетот за надворешна тр-
говија Белград бр. 15718/2 од 17-Х-1959 год. се ме-
нува и дејноста на претпријатието и во иднина мо-
же да обавува увоз на артикли од струката: 

— Електрични строеви, построења, конструк-
ции, делови и електрични материјали — само по-
зициите: 

721-03-20 расветна дела, флуоресцеикни све-
тилки, 

721-06 електрични апарати, вклучувајќи елек-
тричен прибор за домаќинство 

721-08 апарати за мерење на електрична 
енергија«, апарати за сигнализација и 
заштита, електрични звонца, 

721-12 рачен електричен алат и прибор (ис-
клучиво за домаќинство), 

721-19-51 електрични изолатори-порцулански, 
721-19-55 ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ, 
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721-19-60 електропорцелан, 
721-19-80 инсталацианен материјал, 
721-19-81 бергманови цевки. 
Алати и други производи од метал и технички 

материјали само позициите: 
699-12-31 клешти, 
699-12 (напојим клучеви, 
699-12^39 останат рачен алат? 

699-12-40 кутии и бургии, 
699-12-61 ножеви за алатки строеви, види ја пло-

чици, 
699-12-73 растворувач^ 
699-12-81 рачни бушилици, 
699-12-82 рачни бушилицу 
699-12-94 тестери за метал-рачки, 
699-12-99 останат рачен алат и прибор, 
699-21-30 челични боци и цилиндри. 
Инструменти, апарати, хемикалии, и прибор за 

научни медицински и "Други лаборатории — само 
позициите: 

861-01-45 маски за т р и е н и 
861-09-50 мерни и калибарски инструменти (шу-

берт, микрометри и др.). 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 

943/59. (68) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 125, страна 343 е запишано следното: 
Миленовиќ Богдан, досегашен директор на Прет-
пријатието за. монтажа и ремонти „Југомонтажа 
Благој Давков", Скопје, е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието со решение 
ма Народниот одбор на општината „Идадија" — 
Скопје бр. 17932/2 од 25-Х1-1959 година, е назна-
чен инж. Димитрије Путилини. Тој претпријатието 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето, сметано од 17-ХП-1959 
година. 

Од Окружниот стопански суд ве Скопје, Фи бр. 
975/59. (бб) 

за прв заменик на вториот потписник е назна-
чена Зора Трај кова Стојанова, раководител на фи-
на нсово книговодство во Ком. техн. биро, 

за втор заменик на вториот потписник Проко-
пиев Ѓорѓиев Михајло, раководител на материјал-
ното книговодство во Ком. техн. биро. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
976/59. {ед 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 169, страна 441 е запишано следното: 
Дејноста на Градежното претпријатие „Пелагонија" 
— Титов В ел ес ? со решение на Наредниот одбор на 
општината Титов Велес бр. 6656/1 од 9-Х-1959 год. 
во иднина се проширува и со производство на цигли 
за сопствена потреба така што предметот на ра-
ботењето гласи: градење на висока и ниска градба, 
мелиорацки; и хидрсградби и производство на цигли 
за сопствена потреба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
965/59. (69) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
цека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 148, страна 399 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Верберско-фризерока-
га задруга „Прогрес", Скопје, Стојчевски Стојан, со 
решение на Народниот одбор на општината „Кисела 
Вода", Скопје бр. 166 од З-ХП-1959 год. е разрешен 
од должност раководител и му престанува правото 
за потпишување. 

За в. д. раководител е поставен со решение на 
Народниот одбор на општината „Кисела Вода" — 
Скопје бр. 13547 од 16-ХП-1959 год. Мирчевски 
Бранко. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето со но-
воназначен от потписник Папазовски Илија, сме-
тано од 19-ХП-1959 година, 

Му престанува правото зга потпишување на Трај-
ков Михајло. 

Од Окружниот сто пане ки суд во Скопје, Фи бр 
^78/59. (бц 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 593, страна 355 е запишано следното: 
Покрај директорот Шекерински Александров Ди-
митар, Деловното здружение за производство, об-
работка, продажба и промет на тутун „Македонија 
тутун" .— Скопје ќе го потпишуваат и новоназна-
мените потписници и тоа: 

за прв заменик потписник на директорот Ше-
керински1 А лекс андрев Димитар е поставен Митев 
Зафиров Игнат, шеф на техничко производното 
одделение во Комерцијално^ техничко биро, за втор 
заменик Гушевски Анастас Стерија, шеф на ко-
мерцијална!^ одделение во Комерци јал ното технич-
ко биро, и за трет заменик потписник Милошевски 
Антонов Јордан, пом. шеф на комерцијалната одде-
ление во Ком. техн. биро. 

за втор потписник на здружението е назначен 
Виктор Иванов Лешков, шеф на финансиското' кни-
го под ственс одделение во Ком. техн, биро, 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 549, страна 79 е запишано следното 
Киро Норов Кенковски, досегашен директор на Зем-
јоделското стопанско претпријатие „Караџица", е 
Драчево, Скопско, е разрешен од должност и МЈ 
престанува и правото претпријатието да го потпи-
шува. 

За директор на стопанството е назначен, со ре-
шение на Народниот одбор на општината Драчев* 
бр. 04-4871/1 од 9-ХП-1959 год., Кире Филиповски. 
Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува * 
раздолжува во границите на овластувањето^ смета-
но од 19-ХП-1959 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
977/59. (64 

Окружниот стопански суд но Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 274, страна 709 е запишано следното 
Досегашниот директор на Фабриката за кожи, чевли 
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и туткал „Гоце Делчев" — Скопје Александар Зо-
тиќ, е разрешен од должност директор и му преста-
нува правото за потпишување како директор, а во* 
иднина ќе го потпишува како помошник директор, 
бидејќи е поставен како таков од 1-ХП-1959 год. 

Исто така му престанува правото за потпишу-
вање на шефот на сметководството Албина Војво-
диќ. 

За директор на фабриката е назначен со реше-
ние на Народниот одбор на општината „Саат Кула" 
— Скопје бр. 01-13729 од 20-Х1-1959 год. Узеир Бер-
зат У зеири. Тој фабриката ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
со новоназначениот шеф на сметководството Стево 
Ѓорѓиев, сметано сд 16-ХП-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
973/59. (65) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 430, страна 1170 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Продавницата во Скопје на Претпријатлета 
за изработка на сите видови килими „Манчу Ма-
так", Крушево, согласно со решението на Народ-
ниот одбор на општината „Кале" — Скопје бр. 
03-12171 од 14-ХП-1959 .год., сметано од 31ХП-1959 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
970/59. (53> 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
псд рег. бр. 188, страна 497 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Откупната станица во Неготино на Претпри-
јатието „Макотекс" увоз-извоз — Скопје, а согласно 
со одлуката на работничкиот совет од 17-П-1958 
год. '' 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи: бр. 
985/59. (56) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 188? страна 497 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Откупната станица во Скопје на Претпри-
јатието „Макотекс" увсз-извоз, Скопје, а согласно 
со одлуката/ на работничкиот совет на претприја-
тието од 17-П-1959 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
983/59. (59) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека Б*О регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 355, страна 941 е запишано следното1! 
Ивановски Никола, досегашен шеф на сметковод-
ството на Молеро-фарбарското претпријатие „Зо>-
граф", Скопје, е разрешен ед должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За шеф на сметководството е назначен Петков-
ски Драган, примен со конкурс, кој претпријатието 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на. овластувањето со стариот потписник Ата-
насовски Борис, сметано од 22-ХП-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр!. 
980/59. ДО 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 251, страна 819 е запишано следното: 
Досегашниот в. д. директор на Трговското мешо-
вито претпријатие на мало „Бело Езеро", е. Жеро-
вј ане, Тетовско, е разрешен од должност и. му прео-
станува правото за потпишување, како директор. 

За директор на претпријатието е назначен^ со 
решение на Народниот одбор на општината Же-
ровјане бр. 06-6068/1 од 5-ХП-1958 год., Јошко Са-
нев Божиновски. Тс»ј претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со Јован Јовановски, службеник, во 
^претпријатието, сметано од З-ХП-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
939/59. (45) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 188, страна 497 е запишано следното': 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Откупната станица во Гевгелија на Прет-
пријатието „Макотекс" — Скопје, согласно со од-
лукава на работничкиот совет на претпријатието од 
17-П-1958 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
#84/59. (46) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 188 страна 497 е запишано следното: 
(Зе брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Откупната станица во Гостивар на Прет-
пријатието „Макотекс" — Скопје увоз-извоз, а со-
гласно со одлуката на работничкиот со^ет на прет-
пријатието од 17-П-1958 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
(982/59. (47) 

Окружниот стопански суд во Скопје обтавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 164 на страна 459 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово бр. 11072/1 од 2-1Х-1959 година 
дејноста на Механичкото лимарско прет при ј атие 
„11 ноември" — Куманово во иднина се проширува 
и со: електрсикстал атевска дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
|&63/59. «501 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на прегори ј ати јата и дуќаните 
под рег. бр. 188, страна 497 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Откупната станица во Куманово на Прет-
пријатието „Макотекс" увоз-извоз, Скопје, согласно 
со одлуката на работничкиот совет од 17-П-1958 
година. 

Од Окружниот стопански' суд ж> Скопје, Фи бр. 
987/59. (52) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
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под рег. бр. 222, страна 591 е запитано следното: 
Се определува статус на преглијатие ма досегаш-
ниот Угостителски дуќан? хотел и ресторанот „Бри-
стол" .— Скопје, а согласно со решението на На 
родниот одбор на општината „Ид а ди ја" — Скопј< 
бр. 13654 од 21-Х1-1959 год. Стопанската дејност нг 
Угостителското претпријатие „Бристол" — Сконј< 
останува иста како и стопанската дејност на досе* 
гашнмот угостителски! дуќан. 

Досегашниот раководител Антевски Јанко ќе г< 
потпишува претпријатието во иднина како дирек-
тор заедно со Бошњаковски Трпе, службеник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
960/59. (15 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 334, страна 881 е запишано следното: 
Се определува статус на претпријатие на досе-
гашниот Угостителски дуќан „Шар", Скопје, а со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната „Кале" — Скопје бр. 253 од 17-УП-1959 го-
дина. Стопанската дејност на Угостителското прет-
пријатие „Шар" — Скопје е вршење угостителски 
услуги и преноќев а лигите. 

Досегашниот раководител на дуќанот Перо Мир-
чевска со го рецитира ното решение се назначува 
за директор на прегоријатието. Тој истото ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
941/59. (16) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 346, страна 915 е запишано следното: 
Драган Ќурапон, досегашен в. д, директор на Прет-
пријатието за промет со градежен материјал на го-
лемо „Ангрограѓа" — Скопје, е разрешен од дол-
жност и му престанува правото за потпишувања 

З'а в. д. директор на претпријатието, со реше-
ние на Народниот одбор на општината „Идадија" 
— Скопје бр. 05-17875/2 од 18-Х1-1959 год,, е назна-
чен Анте Спасовски. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со стариот потписник Георгиевски; 
Дп аго ја, шеф на сметководството, и новоназначе-
ниот потписник Владо Јовановски, сметано од 
4-ХП-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
940/59, ' (13) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 231, страна 629 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Титов Велес бр. 3841/1 од 21-Х1-1959 го-
дина дејноста на Свиларскиот комбинат „Нонча Ка-
лишева" — Титов Велес во иднина . се проширува 
и со конфекционирање на своите производи така 
што предметот на работата е: производство и про-
дажба на греж, свилени отпадоци, свилен конец, 
свилени суровини, божи и штампани: ткаенини од 
природна и вештачка снила, шап свилено предиво, 
ткаенини од шап свилено предиво и конфекци-
рање на своите производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
©17/59. (17) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 568, »страна 191 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Бутел бр. 02-3710/1 од 28-Х-1959 година се 
менува фирмата на Терацерската фасадерска за-
наетчиска задруга „Орце Николов", е. Бутел и ќе 
гласи: Градежно занаетчиско производително прет-
пријатие „Орце Николов", е. Бутел, Скопје. 

Досегашниот управник Спиро Димитров Г а е в -
ски, со ^рецитираното решение се поставува за ди-
ректор на претпријатието'. Тој претпријатието ќе 
го потпишува, заедно со стариот потписник Васи-
левски Трајан. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
913/59. (\4љш 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
псд рег. бр. 370, страна 983 е запишано следното: 
Ивановски Иван, раководител на Претставништвото 
во Скопје Југословенска поморска агенција „Југо-
агент" .— Белград, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За раководител на претставништвото е назначен 
Дамјановски Стојче. Тој претставништвото ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето, сметано од 1-IX-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
$572/59. (8) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 46, страна 133 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Претпријатието 
„Градинар" увоз-извоз — Скопје и тоа: Петровски 
Блажо,, Костовски Глигор^ Бранко Петковски, Љу-
бе Паповски, Наумовски Борис, Гацев Ангел и Мар-
ковски Спасо, претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овластува-
њето и Гроздановски Пеце, директор, назна чен со 
решението на Народниот одбор на општината „Ки-
села Вода" — Скопје бр. 161 од 30-Х-1959 година, 
сметано од 5-ХП-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
944/59. (12) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 561, страна 153 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Претставништвото во Скопје на „Јутслтанони-
ја" експорт-импорт, Нови Сад, со одлука на работ-
ничкиот совет на претпријатието од 25-Х1-1959 год., 
сметано од 11-ХП-1959 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
959/59. (9) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
род рег. бр. 467? страна 1300 е запишано следното: 
Панче Кондевсши, досегашен директор на Инду-
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стриската кланица со ладилник, Скопје, е разре-
шен од должност и му престанува правото за пот-
пишувања 

За директор на кланицата, со решение на На-
родниот одбор на општината „Саат Кула'* — Скопје 
бр. 02-12537 од 2-ХП-1959 година, е назначен др. 
Димитар А. Димитров. Тој кланицата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува ш границите на 
овластувањето со старите потписници и тоа: Кар-
далов Димитар, шеф на погонског© книговодство, 
и Трај кова Иван Јованка, сметано од 12-ХП-1959 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
961/59. (10] 

должува и раздолжува во границите на овластуваа-
њего, сметано од 9-ХП-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 956/59. (4,) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 536, страна 1571 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Драчево бр. 681 од 24-Х-1969 год. се менува 
фирмата на Занаетчиското производно услужно 
претпријатие „Обнова", е. Драчево, Скопско, и во 
иднина ќе гласи: Занаетчиско производител но ус-
лужно и трговско претпријатие „Обнова", е. Драче-
во, Скопско. 

Со горецитираното решение се проширува и сто-
панската дејност на претпријатието и со: текстил, 
конфекциски производи,, производство на метална 
индустрија и кинкалвриј а. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
916/59. (11)̂  

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 203, страна 613 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Липково бр. 01-5095/1 од 10-Х1-1959 год. 
Претпријатието за производство, обработка и про-
дажба на тутун „Отља'* — Куманово е ставено под 

Гнудна управа. 

За присилен управник е назначен Реџеп Ав-
дили, од е. Липково. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со Томе Алековски, шеф на« смет-
ководството, сметано од 3-Х11-1959 година. 

Досегашните потписници Фериз Сулимани и 
Џеладин Шаип престануваат да бидат потписници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 918/59. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 226, страна 749 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово бр. 05-899 од 5-11-1959 год. е 
одобрено конституирањето на Претпријатието за ло-
зарство и овоштарство „Лозар" — Куманово. 

Досегашните потписници на Претпријатието и 
тоа: Крсто Истински, директор, и Стојан Алеков-
ски, службеник, се разрешени од должност и им 
престанува правото за потпишување. 

За нов директор на претпријатието, со решение 
на Народниот одбор на општината Куманово бр. 
1С088/1 ед 17-П-1959 год., е назначен инж. агрономот 
Иван Ивановски, а за секретар е назначен Зоран 
Арсовски. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето со стариот потписник книговодите л от 
Момчило Бошковиќ, сметано од 11-1Х-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 756/59. (3) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 606, страна 463 е запишано следното: 
Александар Савовски1, досегашен в. д. директор на 
Занаетчиското техничко претпријатие „Минерва" — 
Ок: опј е, е разрешен: од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За директор на претпријатието, со решението 
, ш Народниот одбор на општината „Кисела Вода" 

Скопје брц 161 од 13-Х-1959 год., е назначен Ха-
јра ламине Стојановски. Тој претпријатието ќе гр 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето со стариот потписник Миливое 
Мелевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 891/59. (2058) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 64, страна 171 е запишано следното: 
Раиф Ќаили, досегашен раководител на Трговскиот 
дуќани „Комисион" — Куманово е суспендиран од 
должност и му престанува правото за потпишување. 

З'а нов раководител на дуќанот е назначен, со 
решение на Народниот одбор на општината Кума-
ново бр. 19292/1 од 25-Х1-1959 година, Љазими Ајди-
ни, од Куманово. Тој дуќанот ќе го поташкува, ва-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 249, страна 655 е запишано следното: 
Боевски; Славе, досегашен в. д. директор на Зана-
етчиското фурнаџиско претпријатие „Напредок" — 
Горче Петров^ е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен, со 
решението на Народниот одбор на општината Горча 
Петров бр. 01-5572/1 од 18-Х1-1959 год., Никола 
Крстевски. Тој претпријатието ќе го потпишува, 
[задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со стариот потписник Јонузи Јакупи, бла-

га јник , сметано од 10-ХП-1959 година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 958/59. т 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр., 107, страна 299 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Трговското претприја-
тие на големо и мало „Ангросервис" — Куманово и 
тоа: З л а т о Цеков и Среќко Димовски се разре-
шени од должност и им престанува правото за пот* 
тшувсим. 
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За нови потписници на претпријатието се на-
значени следните лица: Рамиз Шакири, шеф на 
сметководството, и Бранко Џартовски, шеф на ко-
мерцијалното одделение. Тие претпријатието ќе го 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во гра-
ниците на овластувањето со стариот потписник ди-
ректорот Драги Лазаревски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 803/59. (2) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 87, 
страна 401 е запишано следното: Досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Димитар Вла-
хо^'', е. Маџари, Скопско и тоа: Бундалевски Бла-
гоја, шеф на сметководството, и Адрман: Вичишта, 
шеф на ксмер ција листо одделение, се разрешени од 
должност и им престанува правото за потпишување. 

За но® потписник на задругата е назначен Ми-
лан Денковски, управник на задругата, со решение 
бр. 02-8356/1 од 5-Х-1959 год. на НО на општината 
„Саат Кула" — Скопје. Тој задругата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со стариот потписник Бранко Гуриќ, 
финансиски книговодител, сметано од 16-Х1-1959 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 896/59. (2094) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 120, страна 329 е запишано следното: 
Селим Абдула, досегашен директор на Трговското 
претпријатие со индустриски стоки „Меркур" —< 
Скопје, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За директор на претпријатието со решението бр. 
162 од 13-Х-1959 год. на Народниот одбор н^ оп-
штината „Кисела Вода" — Скопје е назначен На-
СТОЕЈЌИ Миланов Гого'. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со старите потписници и тоа: 
Чадловски Методија, книговодител, Минов Крсто, 
зам. директор, и Шандуловски Симо, сметано од 
20-Х1-1*>59 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 905/59. (2095) 

Окружниот стопански суд во Скопје обједе« 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 319, страна 833 е запишано следното: 
Се брит2 од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието за промет со житарица, ориз 
и грав „Житофонд" — Скопје, бидејќи со реше-
нието на Народниот одбор на општината „Идадија" 
— Скопје бр. 12215 од 15-Х-1958 год. е припоено 
кон Претпријатието за промет со жито и прера-
ботки од жито на големо: „Жито Македонија" — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 908/59. (2096) , 

Окружниот стопански; суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-ХН-1959 год. под рег. бр. 33/56, свеска Ш е за-
пишало следното: Престанува овластувањето за пот-
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пишувањето на Бошко Џутески. Во иднина прет-
пријатието за откуп, преработка и продажба на 

.тутун од Струга ќе го потпишуваат и тоа: дирек-
торот Ристо Поповски и шефот на сметководството 
Петар Мојсов. 

Од Окружниот ступански суд во Битола, Фу 
бр. 470/59. (2083: 

У Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
'дека во регистарот на 'претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 171, страна 481 е запишано следното 
Анѓелко Ивановски, технички раководител, досе • 
гашен потписник на Претпријатието за производ-
ство и обработка на тутун „Отља", Куманово', е раз-
решен ед должност и му престанува правото за пот-
пишување на Бошко Џутески. Во иднина црет-

За потписници на претпријатието остануваат 
Војо Трајков Поповски, директор, и Растислав Пет-
ровски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 909/59. (20851 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во рег. на претпр. и дуќаните е запишано: 
Петар Вчксв, досегашен раководител на Претстав-
ништвото во Скопје на Југословенската поморска 
агенција „Југоагент" — Белград е разрешен од 

Должност и му престанува правото за потпишување. 
За раководител на претставништвото е назна-

чен Ивановски Иван, кој ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 992/58. - (2092) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата л дуќаните 
псд рег. бр. 499, страна 1412 е запишано следното«. 
Хелман Борис, досегашен раководител на Првата 
услужна занаетчиска задруга „Атом" — Скопје е 
разрешен ед должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За раководител на задругата е назначен Радо-
слав З'ариќ. Тој задругата, ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
уо новоназначениот потписник Славе Стојановски, 
(сметано од 20-Х1-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
ор. 904/59. ' (2093) 

Окружниот стопански; суд во Битола 00Јавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
б-ХП-1959 год. под рег. бр. 94/55, свеска Ш е за-
п и т а ш следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот в. д. директор Никола 
Огненов. Во иднина Индустриското претпријатие за 
производство на стаклена галантерија и бижутерија 
„Охридски бисер" — Охрид ќе го потпишува ново-
назначениот в. д. директор Киро Заричин, 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 475/59. (2078). 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
З-ХИ-1959 год, под рег. бр. 9/56, свеска П е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот директор Димче Фили-
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лсски. Отсега Фабриката за мелење на пипер ед 
Прилеп ќе ја потпишуваат новоназначениот д. 
директор Боро Коневски и шефот на сметковод-
ството Никола Јанковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фг 
бр. 474/59. (91У7П 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации ш 
23-Х1-1959 год. под рег. бр. 79/55, свеска П е запи-
шано следното: Престанува* овластувањето за пот-
пишување на досегашниот в. д. директор Неда* 
Саботковски. Во иднина Околиското 'занаетчии 
претпријатие од Прилеп ќе го потпишува ново-
назначениот в. д. директор Душко Тодоровски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фк 
бр. 467/59. (2080 

Окружниот стопански суд во Битола оиЈсшу^с 
дека во регистарот на задругите на 3-Х11-1959 год 
под рег. бр. 28/55, свеска П е запишано следното: Се 
брише од регистарот на задругите Земјоделската 
задруга „Јени Дуња" од е. Канатларци, Битолско 
бидејќи поради припојувањето кон Земјоделската 
задруга „Богоја Крстевски", е. Ерековци, престанува 
со својата самостојна работа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 472/59. (2081; 

Окружниот стопански суд во Битола објавувѕ 
дека на 7-ХН-1959 год. врз: основа на чл. 19 став ' 
од Уредбата за оснивање на претпријатија и ду-
ќани, по званична должност го избриша од реги-
старот на стопанските организации Занаетчиското 
претпријатие „Пелистер" од Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Рег 
бр. 6/58-1V. (2082) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 602, страна 421 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Идадија" — Скопје бр. 05-3051 од 17-1V-
1959 година е одобрено конституирањето на Бирото 
за проектирање „Агропроект" —• Скопје, сметано од 
17-1У-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 880/59. (2056) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
псд рег. бр. 301, страна 781 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Фабриката за 
цемент „Усје" — Скопје, и тоа: Шостерич Август, 
директор, Бладо Муратове™ и Вергилија Мазнев, 
фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
дел жуваат во границите на овластувањето и ново-
назначениот технички директор инж. Маткалијев 
Стојан и Јосифе.вски Борис, комерцијален директор, 
сметано од 16-Х1-1959 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 899/59. (2057ј 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
Под рег. бр. 295 на страна 865 е запишат) следното: 
С« брише од регистарот на претприј ати јета и ду-

ќаните Трговското претпријатие за промет со отпа-
доци „Стоби" — Градско, бидејќи со решението на 
Народниот одбор на општината Градско бр. 850 од 
24-IV-1959 год. е припоено кон Претпријатието 
„Отпад" — Скопје^ сметано од 24-IV-1959 год. 
. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

Бр. 884/59. , (2059) 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на задругите на 25-Х1-1959 год. 
под рег. бр. 37/о5, свеска I запишано следното: Пре-
станува овластувањето за потпишување на лицата 
Трајан Гаскоски и Цане Аржаноски. Во иднина Зем-
јоделската задруга „Вардар", од е. Драгош, Битол-
ско, ќе ја потпишуваат лицата Горги Весовски, 
управник, и Ристо Поповски, магазионер на задру-
г а . 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 468/59. /9Л7«\ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-Х1-1959 год. под рег. бр. 16/55 свеска V е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на досегашниот раководител Вангел Ни-, 
коловски. Во иднина Комисионот дуќан „Лубен" 
ед Кичево ќе го потпишува новоназначениот рако-
водител Јован Манаковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 469/59. (2077) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприЈ атиј ата и дуќаните 
под рег. бр. 96, страна 263 е запишано следното: 
Сречко Теодос Георгиевски, досегашен директор на 
Печатницата „Просвета" — Куманово, е разрешен 

, од должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За директор на. печатницата е назначен Демир 
Акифи. Тој печатницата ке ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
со стариот потписник Христо М. ивановски. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Фи 
бр. 822/59. (204^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претцриЈ ати јата и дуќаните 
псд рег. бр. 78, страна 2џ1 е запишано следното: 

/Светомир Глишиќ, досегашен директор на Лозар-
ските) претпријатие „Демир Капија" од Демир Ка-
пија, со решението на Народниот одбор на општи-
ната Неготино број 01-5086/1 од 24-Х-1959 год. е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

Со решение на Народниот одбор на општината 
Неготино бр. 01-087/1 од 24-Х-1959 год. за в. д. ди-
ректор на претпријатието е назначен Бојаџиев 
Александар. Тој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со старите потписници Спасовски Божин, 
шеф на сметководството, и ветров Владо, сметано 
дд 13-Х1-1959 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 888/59. {2042) 

Воена легитимација за резервен офицер бјр. 
ПУ001, бр. 7198, издадена од ВЛ 2728 Загреб т 
име Александар Попову Скопје. (ОДДО)* 



Вр. 39 — Стр. 686 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ИШ I декември 1&60 

I ! 
П О К А Н А З А П Р Е Т П Л А Т А 

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

ЗА 1961 ГОДИНА 

Претплатата на „Службен весник на НРМ" за 1961 
година изнесува 1.500 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 уплатницу што е приложена кон бр. 37/60. 

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-

2 ници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман 
1 весникот во 1960 година., 
^ Претплатата за 1961 година може да се обнови до 31 
| декември о.г. По овој срок на сите што не Ке ја обноват 
^ претплатата Ке им се запре исправањето на весникот. 
2 Бидејќи извесен број претплатници од 1960 год. уште ^ 
| не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за ^ 
^ идната година едновремено да ја внесат и должната прет- ^ 
^ плата од 1960 година. | 
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