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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 1961 ГОДИНА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија се прогласува Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за буџетот на 
Народна Република Македонија за 1961 година, 
што Народното собрание на Народна Република 
Македонија го усвои на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 28 септември 1961 година 
и на седницата на Соборот на производителите, 
одржана на 28 септември 1961 година. 

У број 15 
28 септември 1961 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет. 
Лазар Колишевски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1961 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за буџетот на Народна Република 

Македонија за 1961 година (^Службен весник на 
НРМ", бр. 10/1961) член 6 се брише. По членот 7 се 
додаваат нови 2 члена кои гласат: 

„Член 7а 
Средствата во претсметките на републичките 

државни органи предвидени за материјалните рас-
ходи можат да се користат во висина до 93% од 
одобрените износи. 

Член 76 4 

Средствата предвидени во разделот 17 — Илин-
денска пензии, во разделот 18 — Средства за од-
делни намени во стопанството и во разделот 19 — 
Надоместок за неправилно одземени имоти на ко-
лониските, можат да се користат во висина до 93% 
од одобрените износи". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на него-

вото објавување во „Службен весник на Народна 
Рецубдижа Македонија". 

183. 

На основа член 20 став 2 од Уредбата за надо-
местоците на патните и другите трошоци на јав-
ните службеници (^Службен лист на Ф Н Р Ј " број 
9/60), а во согласност со Секретаријатот за општа 
управа на Извршниот совет, Државниот секрета-
ријат за правосудна управа на НРМ донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СУДСКИ ИЗЛЕГУ-
ВАЊА ИЗВРШЕНИ НА БАРАЊЕ ОД СТРАНКИ 

Член 1 
За суд,ските излегувања извршени на барање 

од странки надоместоците ќе се исплатуваат по 
одредбите од овој правилник. 

Член 2 
Судско излегување спрема овој правилник е 

секое излегување на судски совет, судија поединец 
или судски службеник надвор од зградата на су-
дот по барање на странка по сите судски предмети, 
освен оние по кои постапката се води по службена 
должност, а за извршување на некое дејствие кое 
не може да се изврши во судот или ако тоа се по-
к а ж е погделисходно. 

Член 3 
За потребата од излегување на судот одлучува 

судскиот совет односно судијата поединец во за -
висност од надлежноста по предметот во прашање. 

Одлуката на судот од претходниов став под-
л е ж и на дополнителна согласност од претседате-
лот на судот кому и инаку му се пријавува секое 
судско излегување. 

Член 4 
Кога во извршувањето на дејствието надвор од 

судската зграда ќе се помине времето над 8 часа, 
надоместоците за патни и дневни трошоци на ли-
цата од член 2 од овој правилник ќ е се пресмету-
ваат спрема Уредбата за надоместоците на пат-
ните и другите трошоци на јавните службеници 
(во натамошниот текст Уредбата). 

Дневните трошоци од претходниов став се ис-
платуваат без намалувањата пропишани со одлу-
ките на народните одбори, и без оглед на тоа дали 
при патувањето што траело помалку од 24 но по-
веќе од 12 часа е употребено ноќевалиште. 

Судиите поротници имаат исти права како и 
претседателот на судскиот совет. 

Член 5 
Б е з оглед на времето поминато во патување и 

извршување на службеното дејствие, судиите и су-
диите поротници имаат право на паушал од 700 ди-
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нари, а судските службеници од 500 динари за 
секое судско излегување на барање од странки за 
кое не ќе се проведе време подолго од 8 часа. 

Во случајот од претходниов став лицата што 
учествуваат во извршување на судското дејствие 
немаат право на надоместок на патните трошоци 
односно на километража. 

Член 6 
Кога се извршува дејствие од членот 4 ст. 1 од 

овој правилник, а на релацијата или на дел од; 
релацијата нема редовни превозни средства надр-
местокот за патните трошоци се пресметува како 
километража по 25 динари за секој изминат кило-
метар во обата правца. 

Ако судијата, судијата поротник, или службе-
никот користат сопствено превозно средство, надо-
местокот на патните трошоци може да им се при-
знае само до висината на кипометражата од прет-
ходниов став. 

Член 7 
За судските излегувања извршени од местата 

каде се одржуваат судски денови аналогно ќе се 
применуваат одредбите од член 4, 5 и 6 од овој 
правилник со тоа што сите пресметувања ќе се 
вршат сметано од местото каде што се одржува 
судскиот ден 

Член 8 
Трошоците што произлегуваат од излегување 

на судот по барање на странка паѓаат на товар 
на странката што го барала излегувањето. 

Кога судот со едно излегување во еден правец 
ќе изврши повеќе судски дејствија по повеќе пред-
мети, трошоците паѓаат на товар сразмерно на сите 
странки што барале судско излегување. 

Член 9 
За обезбедување на надоместоците поради суд-

ски излегувања странките се должни во касата на 
судот да депонираат износ во вид на аванс чија 
висина ја определува судот. 

Авансот го прима режисерот на судот и тоа 
само на основа на писмен налог на судот. 

За примениот аванс на странката задолжител-
но и се издава потврда. 

Член 10 
Примениот аванс се прокнижува и чува спре-

ма одредбите на Судскиот деловник, а им се пре-
дава на лицата од член 2 од овој правилник на 
еден д)ен пред судското излегување. 

Член 11 
Најдоцна 8 дена по завршеното службено деј-

ствие поради кое било наложено судското излегу-
вање, лицата од членот 2 од овој правилник долж-
ни се да поднесат патна сметка. 

Составувањето на сметките, одобрувањето и 
исплатата ќе се врши по одредбите од Уредбата. 

Член 12 
Ако ПО извршеното службено дејствие се утвр-

ди дека депонираниот аванс е недостаток за по-
кривање на сите надоместоци по одобрената сметка, 
судот ќе ја покани странката по чие барање е из-
вршено судското излегување во определен срок 
да ја Енесе во судската каса разликата помеѓу де-
понираниот износ во вид на аванс и потребниот 
износ за исплата на сметката. 

Доколку странката не постапи по налог од 
претходниот став, судот ќе донесе одлука за до-
полнување на износот која ќе послужи како основ 
за присилна наплата. 

Член 13 
Ако во вид на аванс се примени поголеми из-

носи од износите определени за надоместоци, ли-
цата од членот 2 од овој правилник се должни 
разликата да ја вратат во судската каса во рок од 
три дена сметано од одобрувањето на поддесената 
сметка. 

Неупотребениот остаток од авансот и се враќа 
на странката што го депонирала во рок од три дена 
сметано од одобрувањето на сметката. 

Член 14 
Против одлуката со која делумно или во це-

лост не се одобрува исплатата по поднесената смет-
ка може да се вложи жалба во рок одЈ 8 дена од 
соопштувањето на одлуката. 

По жалбата одлучува претседателот на пови-
сокиот суд. 

Одлуката за внесување депозит односно за одо-
брување исплата по сметката странките можат да 
ја напаѓаат само со правниот лек по главниот пред-
мет. 

Член 15 
Сите судски излегувања извршени на барање 

од странки се воведуваат во дневникот на службе-
ните патувања — обр. 72 од Судскиот деловник. 

Член 16 
Побарувањата во врска со судските излегу-

вања застаруваат за шест месеци сметано од денот 
на извршеното судско излегување. 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија" со кој ден преста-
нува да важи Правилникот за надомест на суд-
ските излегувања извршени по барање на приватни 
лица објавен во „-Службен весник на НРМ" бр. 31 
од 6. X. 1955 година. 

Бр. 04-678/3 
2 октомври 1961 година 

Скопје 
Согласен: 
'Секретар 

на Секретаријатот за општа 
управа на Извршниот совет, Државен секретар, 
Александар Крстевски, с. р. Благој Левков, с. р. 

Обласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16528/1 од 26 август 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Садик Нермин, родена на 7 септември 1955 го-
дина во град Скопје, од татко СадЈик Кемал и мај-
ка Садик, род. Кипровска Љубица, така што во 
иднина роденото име ќе и гласи Мирјана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,Службен весник на НРМ". (165) 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр 03-3792/2 од 26-УШ-1961 
година, та одобри промената на роденото име на 
Стефановски Ллемпија, реден на ден 13 јули 1940 
година ве с Селник, Штипска околна , од татко 
Стефановски Иван и мајка Стефановска Сава, 
така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Ампо. 

Оваа промена важи ед денот на обавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (168) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ. со решението бр. 20-161-00/1-1961 година, 
ја одобри промената на роденото име на Мирчев-
ски Павле, роден на 22 февруари 1935 година ЕЗ 
с. Драмче, Штипска околна , од татко Мирчевски 
Петар и мајка Мирчевска Роса, така што во идни-
на роденото име ќе му гласи Блажо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (17 5) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17213 од 4 септември 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Срцева 'Стојка, родена на 30 септември 1954 го-
дина во град Штип, од татко Срцев Крум и мајка 
Срцева, род. Стојанова Добрила, така што во ид-
нина роденото име ќе и гласи Соња. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (174) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр 20-18815/2 од 18 февру-
ари 1961 година Ја одобри промената на фамили-
јарното име на Лазов Петар, роден на ден 29 јуни 
1912 година во Титов Велес, од татко Наумов Пе-
тар и мајка Фима. така што во иднина фамилијар-
ното име ќе му гласи На-умов. 

Промената на фамилијарното име се протег 
нува и на малолетното му дете Нада, родена на 
19 октомври 1944 година во град Неготино, околија 
Титоввелешка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ^Службен весник на НРМ". (175) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17803/1 од 15 септем-
ври 1961 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Тикваровски Јордан, роден на 
16 декември 1930 година во град Прилеп, од татко 
Тикваровски Милан и мајка Стева и на сопругата 
му Тикваровска Мирјана, родена на 5 март 1938 
година во град Скопје, од татко Марјановиќ Јере-
мија и мајка Александра, така што во иднина фа-
милијарното име ќе им гласи Јоноски односно Јо-
носка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (176) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16368/1 од 15 август 
1961 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Јовановска Николинка, родена на 
21 август 1931 година во село Брајчино, Охридска 
околија, од татко Јовановски Мирче и мајка Мит-
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ра, така што ве иднина фамилијарното име ќе и 
гласи Трајковска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во -Службен БОСНИЌ на НРМ". (177) 

ИСПРАВКА 

В: „Службен весник на НРМ" бр. 31 од 22 сеп-
тември 1931 год. во ,погласниот дел" на страна 494 
ве с гласот под бр. 126 промената на личното име 
место АВДИЈИ Каљсш" треба да гласи . ,Абдиј и 
Каљсш" 

Од Редакцијата 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Трпчевска Менџа од Врање, ул. „Вардарска" 
бр. 40, поднесе тужба за развод на бракот против 
тужениот Богдан Крстевски од с. Оточница, Наро-
ден одбор на општината Ранковце, Кумановска 
околија, а сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Богдан Коцев Крстев-
ски, земјоделец од с. Отошница, Кумановска око-
лија, а сега со непознато место на живеење, во рок 
од 30 дена по објавувањето на свој оглас во ,^Служ 
бен весник на НРМ", да се јави во судот лично 
или да достави точна адреса. Во противен случај 
ќ е му биде одреден привремен застапник кој ќе го 
застапува до окончување на спорот на негови раз-
носки. 

Од Окружниот суд во Куманово, П. бр. 101/61. 
(178) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

При Околискиот суд во Гостивар е подигната 
оставинска постапка за расправување оставината 
на покојНТ1СТ Умурзат Бекирова Алили од село 
Дебреше, општина Врапчиште, околија Тетовска. 

Согласно со член; 219 од Законот за наследу-
вање, се поканува наследникот Абдула Алили да 
се јави при овој суд и да даде наследничка изјава, 
лично или преку полномошник, во рок од една го-
дина од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ". Во противно, по исте-
кот на рокот, ќе му се постави старател и врз 
основа на неговата изјава и расположивите све-
дени ја, судот ќе ја расправи оставината. 

Од Околискиот суд во Гостивар, О. бр. 2/55. 
(166) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КРАТОВО 

При ОВОЈ суд е подигната оставинска постапка 
по оставината на пок. Моневски Игнат, бивш од 
село Шлегово, околија Кумановска. 

Согласно со член 219 од Законот за наследу-
вање, се поканува наследникот Алекса Игнатов 
Монев, син на декојусот, или неговите наследници 
со непознато местожителство во Америка, да се ја-
ват во овој суд и да дадат наследничка изјава во 
рок од една година од објавувањето на овој оглас 
во ,.Службен весник на НРМ". 

Во противен случај по истекот на рокот оста-
вината ќе се расправи врз основа на постојниот 
тестамент Р. бр. 37-52 на тестаторот Игнат. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Кратово, О. бр. 36/59. 
(169) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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При овој суд е подигната оставинска постапка 
по оставината на пок. Хаџи Костов ѓорѓи, бивш од 
Кратово, околија Кумановска. 

Согласно со член 219 од Законот за наследу-
вање, се поканува учесничката Стојанка Димитро-
ва Хаџиксстова, внука на декојусот, со непознато 
местожителство во Н Р Бугарија, во рок од една 
година по објавувањето на огласот во „,Службен 
весник на НРМ" да се јави во ово^ суд и да даде 
наследничка изјава по предната оставина. 

Во противен случај по истекот на рокот ќе и 
се постави старател и врз основа на неговата из-
јава и изјавите на останатите учесници судот ќ е 
ја расправи оставината. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Кратово, О . бр. 2/60. 
(170) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КРУШЕВО 

О К О Л И С К И О Т суд во Крушево, преку овој оглас, 
објавува дека лицето Порчески Зиков Никола, од 
гр. Крушево, поднесе предлог да се утврди дека се 
поништени1 со изгорување бонови на име надокна-
да за зголемена станарина. 

Боновите се издадени од Народната банка — 
Филијала — Крушево. Истите носат броеви и вред-
ност и тоа: бр. 25721, 25747, 816586, 726957, 726951, 
727468, 027105, 027896, 027902, 028328, 401149 и 401774 
сите од по 975 динари. 

Секое заинтересирано лице до колку смета 
дека горните бонови не се издадени или не се по-
ништени има право во рок од 30 дена од објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на Н Р М ' 
да го извести Околискиот суд во Крушево и да 
стави приговор. 

До колку во предниот рок никој не пријави 
ништо на судов и до колку не биде поднесен при-
говор ќе се донесе решение дека горе наведените 
бонови се поништени. 

Од Околискиот суд во Крушево, Р. бр. 69/61. 
(171) 

Околискиот суд во Крушево, преку овој оглас, 
објавува дека лицето Порчески Николов Зика, од 
гр. Крушево, поднесе предлог да се утврди дека 
се поништени со изгорување бонови на име надо-
кнада за зголемување на станарина. 

Боновите се издадени од Народната банка — 
Филијала — Прилеп. Истите носат броеви и вред-
ност и тоа: број 825752 во вредност од 5.750; бр. 
830462 во вредност од 1.150; број 227662 во вредност 
од 1.150; број 675165 во вредност од 1.150 и број 
675946 во вредност од 1.150 динари. 

Секое заинтересирано лице до колку смета 
дека горните бонови не се издадени или не се по-
ништени има право во рок ед 30 дена од објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник ,на НРМ" 
да го извести Околискиот суд во Крушево и да 
стави приговор. 

До колку во предниот рок никој не пријави 
ништо на судов и до колку не биде поднесен при-
говор ќе се донесе решение дека горе наведените 
бонови се поништени. 

Од Околискиот суд во Крушево, Р. бр. 69/61. 
(172) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Врз основа на решението од Одделението за 

општа управа на Народниот одбор на општината 
Кале - 'Скопје бр. 563 од 21-1-1961 год. е запишана 
во регистарот на установите со самостојно финан-
сирање на страна 3, реден број 8 установата под 
назив: Фискултурен центар „Кале", со седиште во 
Скопје, ул. „Загребачка" бр. 31. Предмет на рабо-
тењето на центарот е: изградба, одржување и да-
вање на користење фискултурни објекти. 

Фискултурниот центар „Кале" е основан од 
Народниот одбор на општината К а л е — Скопје, со 
решение бр. 373 од 8-УИ-1960 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
Фискултурниот центар е Народниот одбор на оп-
штината Кале — Скопје и Советот за физичка 
култура. 

Управител на Фискултурниот центар е Борис 
Петровски, в. д. раководител. Со Фискултурниот 
центар управува управен одбор од 9 члена што ги 
назначува НОО Кале. 

Бр. 03-536/61 од Народниот одбор на општи-
ната Кале, Скопје. (320) 

Б р з основа на решението на Одделението за 
општа управа на Народниот одбор на општината 
Дебар бр. 02-295/1 од 24-11-1961 год. е запишана во 
регистарот на установите со самостојно финанси-
рање на страна 19, број 1, установата под назив ' 
Завод за запослување на работниците, со седиште 
во Дебар. Предмет на работењето на Заводот е 
запослување на работници, професионална ориен-
тација и преквалификација на работниците како 
и работи предвидени со закон и други прописи. 

Установата е основана со Одлука на Народ-
ниот одбор на општината Дебар бр. 5817 од 23-ХП-
1960 година. 

Установата ќе ја застапува директорот Верди-
ја Мемедовски. 

Бр. 02-293/1/61 од Одделението за општа управа 
на Народниот одбор на општината Дебар. (328) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Идадија — Скопје бр. 02-5818 од 20-
1У-1961 година е запишана во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање на страна 83, 
рег. бр. 83, установата под назив: Сервис за стан-
бена изградба — Скопје. Предмет на работењето 
на установата е: врши услуги на општинските фон 
деви за станбена изгра,дба, врши услуга, расчисту-
ва терени во врска со извршување на регулацио-
ниот план на град Скопје, врши надзор над стан-
бената изградба за сметка на општинските фон-
дови и др. инвеститори. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 
3936 од 1-Ш-1961 година. 

Установата ќе ја потпишуваат и застапуваат: 
Тихо Матевски1, в. д. директор, Димитар Мицков, 
ш е ф на сметководството, и Симо Соколов, ш е ф на 
секторот за градба и надзор. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Советот за комунални работи на На-
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родниот одбор на општината Идадија — 'Скопје. Со 
установата управува управен одбор од 9 члена. 

Бр. 02-5818/61 од Народниот одбор на општи-
ната Идадија — Скопје. (588) 

Врз основа на решението на Отсекот за општа 
управа и општествени служби на Народниот одбор 
на општината Гевгелија бр. 02-2649/1 од 5-У-1961 
година е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање под рег. бр. 13, свеска I, 
установата под назив: Завод за запослување на 
работниците, со седиште во Гевгелија, со испостави 
во Валандово и Гевгелија. Предмет на работењето 
на установата е: запослување на работници, во-
дење евиденција на запослена и незапослена ра-
ботна снага и др. 

Установата е основана со решението бр. 01-
7255/1 од 29-ХН-1960 год. на Народниот одбор на 
општината Гевгелија. 

Со установата управува Советот на Заводот и 
директорот на установата Паско Б у р и л о в ц и . 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Советот за труд и трудови односи на 
Народниот одбор на општината Гевгелија. 

Бр. 02-2649/1-61 од Отсекот за општа управа 
и општествени служби на Народниот одбор на оп-
штината Гевгелија. (629) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Идадија — Скопје бр. 8189 од 22-У-
1961 година е запишана во регистарот на устано-
вите со самостојно финансирање на страна 10, рег. 
бр. 10, установата под назив: Центар за социјална 
работа при НО на општината Идадија — Скопје 
Предмет на работењето на установата е: проучува-
ње на социјални проблеми што се јавуваат како 
друштвено-негативни појави во семејството, ка ј 
децата, младината и возрасните и преземање пре-
вентивни мерки за сузбивање на истите. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 
13655 од 27-1Х-1960 год. 

Установата ќе ја потпишува и застапува уп-
равникот Аница Божиновска, а со истата управува 
управен одбор од 7 члена. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Советот за социјални грижи на НО 
на општината Идадија — Скопје. 

Број 8189/61 од Народниот одбор на општината 
Идадија - Скопје. (688) 

Врз основа на решението на Одделението за 
општа управа на Народниот одбор на општината 
Кале - Скопје бр. 03-5462 од 20-У-1960 год. е за-
пишана во регистарот на установите со самостојно 
финансирање на стр. 1, ред. бр. 4, установата под 
назив: Станбена заедница „Чаир", со седиште во 
Скопје. Предмет на работењето на установата е: 

а) да ги организира и унапредува комуналните, 
стопанските, социјалните, здравствено-воспитните 
и другите дејности и служби што непосредно слу-
жат на семејствата — домаќинствата, како и за за-
доволување на секојдневните животни потреби на 
работниот човек; 

Бр. 32 - Стр. 501 

б) организира и дава помош на запослените 
жени и фамилии во издигањето и воспитувањето 
на нивните деца; 

в) врши и други работи што И се дадени во 
надлежност со прописи. 

Установата е основана со Одлука на Народ-
ниот одбор на општината Кале — Скопје бр. 71 од 
12-УИ-1959 година. 

Установата ќе ја потпишуваат и застапуваат: 
секретарот Нешевски Борис, за сите работи што 
се застапени во делокругот на послувањето на за-
едницата, а Петровски Коле ќе ја потпишува во 
КВ. Со установата управува управен одбор од 3 
члена. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Советот за станбени прашања на На-
родниот одбор на општината Кале — Скопје. 

Бр. 03-5462/60 од Народниот одбор на општи-
ната Кале — "Скопје. (775) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Крива Паланка бр. 03-1914/1 од 2-1У-
1961 год. е запишана во регистарот на установите 
со самостојно финансирање на страна 6, ред. бр. 1, 
установата под назив: Завод за запослување на 
работниците, со седиште во Крива Паланка. Пред-
мет на работењето на Заводот е: ја следи запосле-
носта и потребите на стопанството и јавните служ-
би од работна сила, предлага мерки за запослува-
ње на работниците, води п р о п и ш а т ! евиденции и 
за материјално обезбедување на работниците што 
се времено вон работен однос. 

Заводот е основан со Одлука на Народниот од-
бор на општината Крива Паланка бр. 02-8519/1 од 
26-ХП-1960 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на За -
водот е Советот за труд и работни односи на На-
родниот од (бор на општината Крива Паланка. 

Со Заводот управува Совет, а истиот ќе го 
претставува и потпишува директорот Стево Ни-
коловски. 

Бр. 03-1914/1-61 од Отсекот за општа управа и 
внатрешни работи на Народниот одбор на општи-
ната Крива Паланка. (1030) 

Врз основа на решението на Одделението за 
општа управа на Народниот одбор на општината 
Дебар бр. 02-2816/1 од 28-У1-1961 год. е запишана 
во регистарот на установите со самостојно финан-
сирање на страна ч20, бр. 11, установата под назив: 
Работнички дом, со седиште во Дебар. Предмет на 
работењето на установата е: културно-просветна и 
забавна дејност, како и образование на работни-
ците и службениците во стопанството, трудбеничко 
и општествено управување. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Дебар бр. 03-551/1 од ЗО-
КИ" 1959 година. 

Установата ќе ја застапува управителот Абду-
ла Чилку. 

Бр. 02-2816/1-61 од Одделението за општа упра-
ва на Народниот одбор на општината Дебар. (1038) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Согласно со решението на Одделението за оп-
шта управа на Народниот одбор на општината Ка-
ле бр. 11036 од 8-Х1-1960 год. Сервисот за радио-
електро и водоводни поправки е запишан во реги-
старот на установите со самостојно финансирање, 
на страна 1 под бр. 4 на 8-Х1-1960 година. 

Назив на установата е: Сервис за радио -
електро и водоводни поправки, Скопје. Предмет на 
работењето на установата е: поправка на радио-
електро и водоводни уреди и услуги ,на граѓаните. 

Сервисот е основан со решението на станбена-
та заедница „Димитар Влахов" бр. 109 од 1-Х-1960 
година. 

Со сервисот управува Томислав Трајковски? 
в.д. раководител. 

Бр. 03-11036/60 од Народниот одбор на општина-
та Кале — Скопје. (1600) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Охрид бр. 1561 од 14-11-1961 година 
е запишана во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на страна 98/99, ред. бр. 1, 
установата под назив: Завод за запослување на 
работниците, со се,диште во Охрид. Предмет на ра-
ботењето на установата е: 

1) да ја следи запссленоста и потребите на сто-
панството и јавните служби за работници и пред-
лага мерки за запослување на работниците, осо-
бено во врска со локации на стопанските објекти 
и расподелба на инвестициите, сс точно користење 
на капацитетот на стопанските организации, со 
отворање на нови погони, комунални и други јавни 
работи и развивање делатности кои запослуваат 
поголем број работници; 

2) посредува при запослувањето на работни-
ците спрема нивните способности и стручна спрема 
и потребите на организациите, утврдени во склад 
со општествените планови и планираното зголе-
мување на продуктивноста на трудот; 

3) укажува помош на младината и возрасните 
при изборот на занимањата — професионално ги 
ориентира спрема нивните склоности1 и способности 
и спрема потребите на стопанските организации и 
јавните служби; 

4) се грижи за стручно оспособување и преква-
лификации на незапослените лица; 

5) решава за правата на незапослените работ-
ници за време на привремена незапосленост; 

6) се грижи за прифаќање и сместување на 
лицата кои бараат запослување; 

7) соработува со Заводот за социјално осигу-
рување, со стопанските, синдикалните и другата 
организации, државните органи и установи, а со 
цел за правилно запослување на работниците. 

Установата' е основана со одлуката на Народ-
ниот одбор на општината Охрид бр. 01-11151 од 
24-ХП-1960 год. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Одделението за стопанство на Народ-
ниот одбор на општината Охрид. 

Установата ќе ја застапува и потпишува ди-
ректорот на установата Богоевски Живко од 
Охрид. 

Бр. 1561/61 од Народниот одбор на општината 
Охрид. (286) 
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Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Крушево бр. 02-360/1 ед 4-11-1961 го-
дина е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање на страна 5. рег. бр. 1. 
установата под назив: Работнички универзитет 
„Наум Наумоски — Борче" — Крушево. Предмет 
на работењето на установата е- културно-просветна 
дејност за воншколско образование и општо про-
светување, да организира систематско дополнител-
но образование на непосредните производители, 
останатите трудбеници, организира семинари и 
курсеви од областа на општото, општественото, 
економското и стручното образование и сл. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Крушево бр. 09-3465 од 
20-ХН-1960 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е: Советот за школство и просвета на 
НО на општината Крушево. 

Установата ќе ја потпишуваат и застапуваат 
раководителот Нича Ст. Коча и ѓорѓиоска В. Нада, 
службеник. 

Бр. 02-360/1-61 од НО на општината Крушево. 
(289) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Белчишта бр. 01-1781 од 8-Ш-1961 
година е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање на страна 1, под ред. 
бр. 1, установата под назив: Здравствена станица, 
со седиште во село Белчиште. Предмет на рабо-
тењето на установата е: укажување на сите ви-
дови здравни услуги освен болнички лекувања 

Установата е основана со решението на Отсе-
кот за општа управа на НО на општината Белчи-
ште бр. 03-3517 од 25-111-1961 година. 

Со, установата управува управителот д-р Ве-
лимир Радов ановиќ. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Советот за народно здравје на НО на 
општината Белчиште. 

Бр. 03-3517/61 од НО на општината Белчиште 
(541) 

Врз основа на решението на Наредниот одбор 
на општината Липково бр. 0Ѕ-391/1 од 4-11-1961 го-
дина е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање под рег. бр. 4, на страна 1 
установата под назив: Завод за запослување на ра-
ботниците во село Липково. Предмет на работе-
њето на установата е: да Ја следи запосленоста и 
потребите на стопанските и јавните служби од ра-
ботници и предлага мерки за запослување на ра-
ботниците, особено во врска со локации во стопан-
ството и со полно користење на капацитетите на 
стопанските организации, со отворање на нови по-
гони, со комунални и други работи, како. и со раз-
вивање на дејности што запослуваат поголем број 
на работници; посредува при запослување на ра-
ботниците според нивната способност и стручна 
спрема и потребите на организациите утврдени во 
согласност со општествените планови и планира-
ното зголемување на продуктивноста на трудот; 
укажува помош, на младината и на возрасните 
лица при изборот на занимањата — професионал-
на ориентација според нивните склоности и спо-
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собности и според потребата на стопанството и 
јавните служби; се грижи за стручното оспособу-
вање и преквалификации на безработните лица; 
решава за правата на безработните лица за време 
на привремена незапосленост; се грижи за прифа-
ќањето и сместувањето на лицата што бараат за-
послување; врши и други работи и задачи што се 
предвидени со Правилникот за работа на Заводот 
и други прописи. 

Заводот е основан со решението на Народниот 
одбор на општината Липково бр. 01-4603 од 18-ХТ-
1960 година. 

Заводот ќе го претставува и потпишува дирек-
торот Амети Амета Мумин и Реџеп Бајро, шеф на 
Отсекот за стопанство и комунални работи при НО 
Липково. 

Орган надлежен за работите и задачите на за-
водот е органот надлежен на работите на трудот и 
работните односи на НО на општина Липково. 

Бр. 03-391/1-61 од Народниот одбор на општи-
ната Липково. (416) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Идадија — Скопје бр. 02-5470 од 
17-1У-1961 година е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање на страна 
82, рег. бр. 82, под назив: Здравствена станица на 
Универзитетот во Скопје. Предмет на работењето 
на установата е: обезбедување здравствена зашти-
та на студентите и наставно-помогцниот персонал 
на Универзитетот во Скопје. 

Установата е основана со решението на Универ-
зитетската управа во Скопје под бр. 01-990 од 27-
У1-1960 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Универзитетската управа во Скопје, 
орган на Ректоратот на Универзитетот во Скопје. 

Управата ќе ја застапува и потпишува д-р То-
дор Апостолов, управник на станицата, наредбода-
тел за извршување на приходите и расходите Ружа 
Штрбевска, сметководител на станицата. 

Бр. 02-5470/61 од Народниот одбор на општи-
ната Идадија — Скопје. (587 ̂  

Врз основа на решението на Одделението за 
општа управа на НО на општината Струга бр. 
05-3368/1 од 28-1У-1961 година е запишана во ре-
гистарот на установите со самостојно финансирање 
на страна 36 и 37, ред. бр. 17/1961, установата под 
назив: Народен музеј ,Д-р Никола Незлобински", 
со седиште во гр. Струга. Предмет на работењето 
на установата е: да го проучува културно истори-
ското минато и природата на Струшкиот крај, да 
прибира, обработува и да го изложи прибраниот 
материјал преку организирање постојани или по-
времени изложби, издавање свои постојани или по-
времени публикации. 

Народниот музеј ,Д-р Никола Незлобински" во 
гр. 'Струга, како установа со самостојно финанси-
рање, е основан со одлука на НО на општината 
Струга бр. 01-3615/1 од 25-111-1960 година. 

Орган надлежен за работите, задачите и упра-
вување на установата е НО на општината Струга 

Бр. 32 - Стр. 503 

преку својот Совет за култура и фискултура, уп-
равниот одбор, односно музејскиот совет и дирек-
торот на установата Стево Веле. 

Р. бр. 05-3368/1-1961 година од Одделението за 
општа управа на НО на општината Струга. (608) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации: на 
23-Х1-1960 год., рег. бр. 1/59, свеска II, е запишана 
под фирма: Продавница бр. 6, со седиште во село 
Лознани, на Трговското претпријатие „Црна Река" 
ед село Тополчани, Битолска околија. Предмет на 
работењето на продавницата е: трговија со колони-
јални и прехранбени артикли, цигари, кибрит, га-
зија, текстил, парфимериски и козметички стоки, 
конфекција, галантериски, базарски стоки и иг-
рачки, јажареки, каделни и јутени стоки, произ-
води ед гума, каучук и пластични маси, железар-
ски и метални стоки, велосипеди и прибор, хеми-
калии, бои и лакови, разни конзервирани и дели-
к а т е с и прехранбени артикли, продажба на алко-
холни и безалкохолни пијалоци, електрични мате-
ријали и ограден материјал. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие ,,Црна Река" од село Тополчани, а со-
гласно со одобрението на НО на општината Топол-
чани бр. 5843 од 1-Х1-1960 год. 

Раководител на продавницата е Корбовски 
Танчо. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 533/60. (247) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-Х1-1960 год., рег. бр. 1/59, свеска П, е запишана 
под фирма: Продавница бр. 7, со седиште во село 
Мусинци, на Трговското претпријатие „Црна Река" 
ед село Тополчани, Битолска околија. Предмет на 
работењето на продавницата е: трговија со коло-
пијални-прехранбени артикли, цигари, кибрит, га-
нија, текстил, парфимериски и козметички стоки, 
конфекција, галантериска базарски стоки и играч-
ки. Јажарски, каде л ни и јутени стоки, производи 
од гума, каучук и пластични маси, железарски и 
метални стоки, велосипеди и прибор, хемикалии, 
бои и лакови, разни конзервирани и деликатеси^ 
прехранбени артикли, продажба на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, електрични материјали, 
градежен и ограден материјал. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Црна Река" од с. Тополчани, а согласно 
со одобрението на НО на општината Тополчани 
бр. 5843 од 1-Х1-1960 год. 

Раководител на продавницата е Алиовски Му-
лаим. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 534/60. (248) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-Х1-1960 год., рег. бр. 1/59, свеска П, е запишана 
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под фирма: Продавница бр. 8, со седиште во село 
Ношпал, на Трговското претпријатие „Црна Река" 
од с. Тополчани, Битолска околија. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: трговија со колони-
јални и прехранбени артикли, цигари, кибрит, га-
зија, текстил, парфимериски1 и козметички стоки, 
конфекција, галантериска, базарски стоки и играч-
ки, јажарски, каделни и јутени стоки, производи 
од гума, каучук и пластични маси, железарски и 
метални стоки, велосипеди и прибор, хемикалии, 
бои и лакови, разни конзервирани и д е л и к а т е с и 
прехранбени1 артикли, продажба на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, електрични материјали и 
ограден материјал. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие ,Дрна Река" од с. Тополчани, а согласно 
со одобрението на НО на општината Тополчани 
бр. 5843 од 1-Х1-1960 година. 

Раководител на продавницата е Виданоски 
Љубе. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 535/60. (249) 

Окружниот стопански' суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
Ѕ1-ХП-1960 год., рег. бр. 28/60, свескаП, е запишано 
под фирма: Шумско производно претпријатие 
„Пресека", Кичево. Претпријатието ќ,е ги обавува 
сите видеви дејности што ги сбавувашѕ досегаш-
ното Шумско стопанство — Кичево, како установа 
и на истиот објект кој му беше даден на управу-
вање. 

претпријатието е основано со решението на 
НО на Охридска околија — Охрид бр. 01-9985/1 од 
9-ХИ-1960 год. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Борислав Танески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 579/60. (250) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-ХН-1960 год., рег. бр. 5, свеска IV, е запишана 
под фирма: Продавница бр. 1, со седиште во Ки-
чево на Конфекционото претпријатие „Пелистер' 
од Ресен. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на готови производи, што ги произве-
дува ова претпријатие, од тешка, лесна и детска 
конфекција. 

Продавницата е основана од Конфекционото 
претпријатие „Пелистер", Ресен, а согласно со одо-
брението на НО на општината Кичево бр. 04-6517 
од 13-ХН-1960 година. 

Раководител на продавницата е Кочо Мана-
коски1. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 574а/60. (251) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-ХИ-1960 год., рег. бр. 26/60, свеска И, е запи-
шана под фирма: Продавница во Охрид на Фабри-
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ката „Напријед" од Загреб. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на нивни производи 
т ,е. тешка машка, женска и детска конфекција 
на мало. 

Продавницата е основана од Фабриката „На-
пријед" — Загреб, а согласно со одобрението на 
НО на општината Охрид бр. 04-6805/1 од 22-УП1-
1960 год. 

Продавницата ќе ја потпишува Климе Кара-
лиев, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 564/60. (257) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-ХП-1960 год., рег. бр. 117/55, свеска Ш, е запи-
шана под фирма: Продавница на моторни возила, 
резервни делови и прибор во Охрид на Трговското 
претпријатие „Охридски магазин" од Охрид. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на моторни возила, резервни делови и прибор. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Охридски магазин", Охрид, а согласно 
со одобрението на Народниот одбор на општината 
Охрид бр. 04-3274/1 од 7-У1-1960 година. 

Раководител на продавницата е Стефан Боз-
доган. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 554/60. (258) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-Х1-1960 год., рег. бр. 3/60, свеска II, е запишана 
под назив: Земјоделска задруга „,Слога", со седи-
ште во село Туин, Охридска околија. Предмет на 
работењето на задругата е: трговија на мало со ин-
дустриски стоки, земјоделски производи на општо-
народен имот или под закуп, организирање земјо-
делско производство преку кооперација, вршење 
услуги со земјоделски машини, откуп, преработка 
и доработка на земјоделски производи, снабдување 
на задругите со репродукционен материјал, орга-
низирање на штедење и кредитирање, откуп на 
лековити растенија, пчеларство, сточарство и овош 
тарство. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината Осломеј бр. 04-2080/1 од 3-Х1-
1960 год. 

Задругата ќе ја потпишува Садику Сулејман, 
Лика Исмаил и Здравески Стојан. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 559/60. (250) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации н-д 
23-11-1960 год., рег. бр. 8/59, свеска Ш, е запишана 
под фирма: Продавница бр. 1, со седиште во Ох-
рид, на Трговското претпријатие „Текстилец" од 
Охрид. Предмет на работењето на продавницата е. 
продажба на текстил, куси и плетени стоки, кон-
фекција, плетена и текстилна галантерија. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Текстилец" од Охрид, а согласно со одо-
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брението на НО на општината Охрид бр. 04-3673/) 
од 18-У1-1960 год. 

Раководител на продавницата е Благо Чочек. 
Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 

овластено да го потпишува претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 499/60. (260) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2Ѕ-Х1-1960 год., рег. бр. 8/59, свеска Ш, е запишана 
под фирма: Продавница бр. 2, со седиште во Ох-
рид, на Трговското претпријатие „Текстилец" од 
Охрид. Предмет на работењето на продавницата с 
промет со текстил, куси и плетени стоки, конфек-
ција, плетена и текстилна галантерија. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие ,^Текстилец" од Охрид, а согласно со одо-
брението на Народниот одбор на општината Охрид 
бр. 04-3673/1 од 18-У1-1960 година. 

Раководител на продавницата е Кочо Савинов. 
Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 

овластено да го потпишува претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 500/60. (261) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-Х1-1960 год., рег. бр. 8/59, свеска III, е запишана 
под фирма: Продавница бр. 3, со седиште во Ох-
рид, на Трговското претпријатие „Текстилец" од 
Охрид. Предмет на работењето на продавницата е. 
промет со текстил, куси и плетени стоки, конфек-
ција, плетена и текстилна галантерија. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Текстилец", Охрид, а согласно со одо-
брението на НО на општината Охрид бр. 04-3673/1 
од 18-У1-1960 год. 

Раководител на продавницата е Никола Са-
винов. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 501/60. (262) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-11-1960 год., рег. бр. 8/59, свеска III, е запишана 
псд фирма: Продавница бр. 4, со седиште во Ох-
рид, на Трговското претпријатие „Текстилец" од 
Охрид. Предмет на работењето на продавницата е: 
промет со парфимерија и козметичка стока, саати 
и предмети од драгоценен материјал, базарски 
стоки и играчки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Текстилен", Охрид, а согласно со одо-
брението на НО на општината Охрид бр. 04-3673/1 
од 18-У1-1960 год. 

Раководител на продавницата е Славе Карчев. 
Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 

овластено да го потпишува претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 502/60. (263) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-Х1-1960 год., рег. бр. 8/59, свеска III, е запишана 
под фирма: Продавница бр. 5, со седиште во Ох-
рид, на Трговското претпријатие „Текстилец" од 
Охрид. Предмет на работењето на продавницата е. 
промет со текстил, куси и плетени стоки, конфек-
ција, плетена и текстилна галантерија. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Текстилец" од Охрид, а согласно со одо-
брението на Народниот одбор на општината Охрид 
бр. 04-3673/1 од 18-У1-1960 год. 

Раководител на продавницата е Перо Балев. 
Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 

овластено да го потпишува претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 503/60. (264) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-Х1-1960 год., рег. бр. 8/59, свеска III, е запишана 
под фирма: Продавница број 6, со седиште во Ох-
рид, на Трговското претпријатие „Текстилен" од 
Охрид. Предмет на работењето на продавницата е: 
промет со текстил, куси и плетени стоки, конфек-
ција, плетена и текстилна галантерија. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Текстилен" од Охрид, а согласно со одо-
брението на Народниот одбор на општината Охрид 
бр. 04-3678/1 од 18-У1-1960 година. 

Раководител на продавницата е Ѓорѓи Зашов-
ски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 504/60. (265) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-ХИ-1960 год., рег. бр. 29/60, свеска I, е запишана 
под фирма: Монтажна продавница на градското 
пазариште во Прилеп, на Пчеларската станица 
,.Препород" од Прилеп. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба мед на мало. 

Продавницата е основана од Пчеларската ста-
ница „Препород", Прилеп, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Прилеп бр. 04-8918 од 
23-Х1-1960 год. 

Раководител на продавницата е Ордан Нико-
лоски. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фп 
бр. 552/60. (266) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-ХН-1960 год., рег. бр. 31/60, свеска I, е запишано 
под фирма: Шумско производно претпријатие 
„Ниџе", со седиште во Прилеп. Предмет на рабо-
тењето на претпријатието е: одгледување и екс-
плоатација на шуми, шумски земјишта и пасишта, 
производство на шумски фиданки и ловишта, зем-
јоделско производство и производство на овошје. 
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Претпријатието е основано со решението на 
НО на Битолска околија бр. 04-10299-1 од 21-Х1-
1960 год, 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Трајан Милошевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 558/60. (267) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-Х1-1960 год,, рег. бр. 28/60, свеска I, е запишана 
под фирма: Фабрика за мерни инструменти „Ми-
крон" во изградба, со седиште во Прилеп. Предмет 
на работењето на фабриката е: производство на 
мерни инструменти, технички и електрични. 

Фабриката е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Прилеп бр. 01-6461/1 од 
5-1Х-1960 год. 

Фабриката ќе ја потпишува директорот Киро 
Димитровски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 547/60. (268) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-1-1961 год., рег. бр. 5/59, свеска I, е запишана под 
фирма: Продавница бр. 1, со седиште во Ресен, на 
Конфекционото претпријатие „Пелистер" од Ресен. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на тешка, лека и детска конфекција, кратка 
и плетена стока, чевли од сите врсти, изработени 
од кожа, гума, платно и пластични материјали, 
средства за чистење и чување на чевли и ситен 
прибор за чевли. 

Продавницата е основана од Конфекционото 
претпријатие „Пелистер" од Ресен, а согласно со 
одобрението на НО на општината Ресен бр. 
05-12940/1 од 24-ХП-1960 година. 

Раководител на продавницата е Митевски' Мите. 
Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 

овластено да го потпишува претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 9/61 (269) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-Х1-1960 год, рег. бр. 20/60, свеска И, е запи-
шана под фирма: Продавница бр. 4, со седиште во 
Ресен, на Лозарското претпријатие „Винарска виз-
ба" од Охрид. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на алкохолни пијалоци на ма-
ло. Продажбата ќе се врши од пола литар нагоре. 
Крчмарење на чаша не е дозволено. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
,,Винарска визба" од Охрид, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Ресен бр. 05-10702/1 од 
4-Х1-1960 година. 

Раководител на продавницата е Маркулевски 
Ана кија. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 527/60. (271) 

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

9 октомври 1 /о! 

23-Х1-1960 год., рег. бр. 11/55, свеска IV, е запи-
шана под фирма: Продавница во Ресен на Тргов-
ското претпријатие „Преспанско Езеро" од Ресен. 
Предмет на работењето на продавницата е: трго-
вија со намештај на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Преспанско Езеро", Ресен, а согласно со 
одобрението на НО на општината Ресен бр. 
05-11151/1 од 31-Х-1960 година. 

Раководител на продавницата е Денесовски 
Живе. 

Продавницата ќе Ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 520/60. (272) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2о-Х1-1960 год., рег. бр. 11/55, свеска IV, е запи-
шана под фирма: Продавница во Ресен на Тргов-
ското претпријатие ,Д1респанско Езеро" од Ресен. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на чевли, кожи, седларска и ременска стока 
и прибор, произведи од гума, каучук и пластична 
маса. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Преспанско Езеро", Ресен, а согласно со 
одобрението на НО на општината Ресен бр. 
05-9021/1 од 24-Х-1960 година. 

Раководител на продавницата е Јотевски Лазе. 
Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 

овластено да го потпишува претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 519/60. (273) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-Х1-1960 год., рег. бр. 146/55, свеска I, е запи-
шана под фирма: Продавница бр. 8, со седиште во 
Струга, на Конфекционото претпријатие „Иднина" 
од Битола. Предмет на работењето на продавницата 
с продажба на сите видови конфекција (тешка и 
лесна) за детска, женска и машка облека. Исто 
така ќе врши и продажба на друга куса стока од 
други претпријатија, висина од 20% поради асор-
тиманот на продавницата. 

Продавницата е основана од Конфекционото 
претпријатие „Иднина" ед Битола, а согласно со 
одобрението на НО на општината Струга бр. 8889/2 
од 18-Х1-1960 година. 

Раководител на продавницата е Исан Вишко 
Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 

овластено да го потпишува претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 546/60. (274) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12^Ш-1960 год., рег. бр. 16/60, свеска И, е запи-
шана под фирма: Откупна станица, со седиште во 
Струга, на Трговското претпријатие за промет со 
отпадоци „,Наша суровина" од Скопје. Предмет на 
работењето на станицата е: откуп на, сите видови 
отпадоци, како и продажба на употребливи от-
падоци. 

Откупната станица е основана од Трговското 
претпријатие „Наша суровина" од Скопје, а со-
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гласно со одобрението на НО на општината Струга 
бр. 07-6403'1 од 25-УН-1960 година. 

Откупната станица ќе ја потпишува раководи-
телот Богдан Танасковски. , 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 411/60. (275) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 674, С1 рака 973, свеска И, е запишано под 
фирма „Леснина1 трговско претпријатие за про-
мет со дрво, дрвни производи и покуќнина — Љуб-
љана — Стовариште во Скопје Предмет на рабо-
тењето на стовариштето е. продажба на намештај 
од дрво на големо. 

Стовариштето е основано од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со дрво, 
дрвни призводи и покуќнина „Леснина", Љубљана, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Идадија, СкопЈе. бр. 04-16130 од 8-ХП-
1960 година. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Стра-
хил Мартинов, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фн 
бр. 96/61. (281) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 394, страна 231, свеска II е запишано под 
фирмо: Претпријатие за поштенски, телеграфски 
и телефонски сообраќај, Титов Велес. Предмет на 
работењето на претпријатието е" а) пренос на по-
штенски пратки и телеграфски и телефонски сооп-
штенија во внатрешен и меѓународен сообраќај и 
одржување на ПТТ постројки; б) споредна дејност, 
определени работи од областа на платниот промет 
(уплата и исплата на жиро и текушти сметки ч 
друго и штедна служба); изградба и монтажа на 
ПТТ постројки, како и одржување на моторни и 
Д1 уги возила; укажување услуги за сметка на 
други органи, установи и организации (продажба 
на лозеви, весници, продажба на таксени вредно-
сти, наплата на радио претплата и потрошувачка на 
електрична енергија, одржување на телеграфски 
и телефонски постројки и друго); купување и про-
дажба на телеграфски и телефонски апарати и 
други уреди за претплатниците; превоз на јавниот 
и друмскиот сообраќај со превозните средства со 
кол се пренесуваат поштенски пратки, ако ги ис-
полнува условите за вршење таков пренос; врши 
л други работи определени со посебни прописи 

Претпријатието е основано со решението на 
Народниот одбор на општината Титов Велес бр 
.'33 1 од 8-11-1961 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето 
Ацевски Душко, в.д. директор 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 106/61. (285) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег бр. Ѕ96, страна 243, свеска II, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за снабдување Л 
ноемвои", со седиште во Гевгелија. Предмет на ра-
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ботењето на претпријатието е: промет со селско-
стопански и др. прехранбени производи на под-
рачјето на општината Гевгелија и тоа: месо и месни 
производи, житарици и млински производи, дели-
к а т е с и производи, зеленчук, овошје и преработки, 
млеко и млечни производи, леб и печиво, живина 
и јајца. 

Претпријатието е основано од Народниот одбор 
на општината Гевгелија бр. 7257 ед 29-ХП-1960 год. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите па овластувањето Ди-
митар Ќуркчиев, в д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 145 61 (296) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 284, страна 1097, свеска II, е запишано под 
фирма: Железничко транспортно претпријатие — 
Гостивар (скратен назив на фирмата е: Ж Т П — 
Гостивар). Предмет на работењето на претприја-
тието е: превоз на патници и стоки во јавниот 
сообраќај на југословенските железници на пру-
гата 060 на територијата на НР Македонија, како 
и инвестициони оправки на железнички коли. 

Претпријатието е основано согласно со реше-
нието на Извршниот совет на НРМ, Скопје, бр. 
09-2762^2-1960 од 11-1-1961 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите па овластувањето Веља-
новски Миле, директор 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фп 
бр. 143/61. (297) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 675, страна 979, свеска II. е запишано под 
фирма. Угостителско претпријатие „Победа", Скоп-
је. Предмет на работењето на претпријатието е: 
укажување услуги со сместување, исхрана, промет 
со алкохолни и безалкохолни пијалоци, како и ос-
танати услуги сврзани со основната дејност - на 
претпријатието. 

Претпријатието е основано со решението на На-
родниот одбор на општината Идадија, Скопје, бр 
17223 од 27-ХП-1960 год,, а од спојувањето на Уго-
стителскиот дуќан „Победа", Скопје, и Претпри-
јатието — угостителски дуќан „Одмор" — Скопје. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето дирек-
торот Арсовски Андон. 

Се бришат од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. НО, страна 305 Угостителскиот 
дуќан ,.Победа". Скопје, а од рег. бр. 129, страна 355 
Претпријатието — угостителски дуќан „Одмор", 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп 
бр. 112 61. (307) 

Окруж,ниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр 536, страна 1571, е запишана под фирма: 
Занаетчиско производно-услужно и трговско прет-
пријатие „Обнова", село Драчево, Погон — ши-
вачка работилница в^ село Драчево. Предмет на 
работењето на работилницата е: укажување услуги 
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на населението за шиење на разна облека и ситна 
конфекција за претпријатието. 

Работилницата е основана од Работничкиот со-
вет на Занаетчиското производно и услужно' прет-
пријатие „Обнова", с. Драчево, а согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Драчево 
бр, 03-43Ѕ5/1 од 18-1-1961 година. 

Раководител на работилницата е Велевски 
Момчило. 

Работилницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 123/61. (308) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 395, страна 237, свеска II, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за снабдување во 
земјоделието „Механика", со1 седиште во Титов 
Велес. Предмет на работењето на претпријатието е: 
промет со сите видови на земјоделски машини и 
орудија, сите видови на моторни возила и друго, 
електрични уреди (машини и материјал), резервни 
делови за земјоделски машини, моторни1 возила и 
алат, семенски материјали, хемиски средства за за-
штита на растенијата и разни други хемиски про-
изводи и материјали, работилница за вршење на 
генерален ремонт па моторни возила и други зем-
јоделски машини и сервис работилница. 

Претпријатието е основано со решението на 
Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 
1332/1 од 8-Н-1961 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето ди-
ректорот Наумовски Душан. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 113/61. (317) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 285, страна 1103, свеска I, е запишано под 
фирма: Претпријатие на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќ,ај, Тетово. Предмет 
на работењето на претпријатието е: а) основна деј-
ност: пренесување на поштенски пратки и теле-
графски-телефонски соопштенија во јавниот и ме-
ѓународниот сообраќај и одржување на ПТТ по-
стројки; б) споредна дејност: определени работи од 
областа на платниот промет (уплата и исплата по 
жиро и текутнти сметки и др.) и на штедна служ-
ба; изградба и монтажа на птт постројки, како и 
одржување на моторни возила и други возила; 
вршење услуги за сметка на други органи, уста-
нови и организации (продажба на лозови и весни-
ци, продажба на таксени вредности, наплата на 
радио претплати и на потрошувачката на ,елек-
трична енергија, одржување на телеграфски и те-
лефонски апарати и други уреди за претплатни-
ците) превоз на патници во јавниот друмски сообра-
ќа ј со превозните средства со кои се превезуваат 
поштенски пратки, ако ги исполнува пропишаните 
услови за вршење на таков превоз; врши и други 
работи определени со посебни прописи. 

Претпријатието е основано од Работничкиот 
совет на постојаното претпријатие ПТТ сообраќај, 
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Скопје, а согласно со решението на Народниот од-
бор на Тетовска околија бр. 01-1151/1 од 16-11-1961 
година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Јанку-
ловски Љубомир, в.д), директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 147/61. I (318) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 678, страна 1003, свеска II, е запишано под 
фирма: Железничко градежно претпријатие „Ново 
пруга'', Скопје. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: ремонт и реконструкција на постој-
ните пруги и новоградба на горен и долен строј на 
новите пруги, индустриски и други колосеци по кои 
се врши железнички сообраќај, како и производ-
ство на камен — толченик и речен чакал потребен 
за овие објекти. 

Претпријатието е основано од Работничкиот 
совет на Железничкото транспортно претпријатие, 
Скопје, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Идадија, Скопје, бр. 04-731/1 од 
21-1-1961 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Владо 
Каранфилски, в.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 156/61. (323) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 677, страна 997, свеска II, е запишана под 
фирма: Јадранска поморска агенција Ријека — Фи-
лијала во Скопје. Предмет на работењето на фили-
јалата е: пронаоѓање на стока и склучување про-
изводни договори за бродови во линијска и сло-
бодна пловидба, во име и за сметка на домашни и 
страни бродарски претпријатија, пронаоѓање на 
патници, продажба на патни карти и асистенција 
на патниците во страните релации и вршење на 
сите останати агенциски работи. 

Филијалата е основана од Јадранската помор-
ска агенција — Ријека, а согласно со решението 
на Народниот одбор на општината Идадија — 
Скопје бр. 04-15100/1 ед 21-1-1961 год. 

Филијалата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Георгиев 
Стефан, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 82/61. (324) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 849, е запишан под фирма: Дрв-
ни комбинат во Кавадарци, Работнички ресторан, 
Кавадарци. Предмет на работењето на ресторанот 
е: вршење угостителски услуги за членовите на 
работниот колектив во врска со исхраната и то-
чење алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Ресторанот е основан од Работничкиот совет на 
Дрвниот комбинат, Кавадарци, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Кава-
дарци бр. 04-Ѕ384 од 24-Х1-1959 година. 
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Раководител на ресторанот е Досков Ристо. 
Работничкиот ресторан ќе го претставува, за-

должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 519/60. (329) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 321, страна 973, е запишан под фирма: 
Услужно земјоделско и транспортно претпријатие 
„Вардар", Гевгелија, Погон за превоз на матери-
јали, стоки и патници со камиони и автобуси, Гев-
гелија. Предмет на работењето на погонот е: пре-
воз на материјали, стоки и патници со камиони и 
автобуси. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Услужното земјоделско и транспортно претприја-
тие „Вардар". Гевгелија, а согласно со решението 
на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 
03-3129/1-60 од 28-1-1961 год. 

Раководител на погонот е Илија Карајанов. 
Погонот ќе го претставува, задолжува и раз-

должува во границите на овластувањето матично-
то претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 140/61. (331) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 11, страна 
41, е запишан под фирма: Земјоделска задруга во 
Куманово — Погон за селскостопански производи 
,,Иднина", Куманово. Предмет на работењето на по-
гонот е: откуп и промет со селскостопански про-
изводи. 

Погонот е основан од Земјоделската задруга 
Куманово, а согласно со решението на Наредниот 
одбор на општината Куманово бр. 04-1439/1 од 
15-11-1961 година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето: Петар 
Стојков Лазаревски, раководител, и Киро Тодоров 
Смилковски, шеф за откуп на кожа и волна. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 160/61. (3'33) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 680, страна 1015, свеска И, е запишано под 
фирма: Фабрика за пластични маси и хемиски про-
изводи „Југовинил", Каштел — Суќурац — Прет-
ставршштво, со седиште во Скопје. Предмет на ра-
ботењето на претставништвото е: склучување на 
купопродажни договори во име и за сметка на ф а -
бриката „Југовинил", обработување тржиштето на 
подрачјето на НРМ и останати работи од делокрл^ 
тот на послувањето на фабриката. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Фабриката за пластични маси и хемиски 
производи „Југовинил", Каштел — Суќурац. а со-
гласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кале, Скопје бр. 148Ѕ0 од 15-1-1961 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето Ка-
јиќ Владимир, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 132/61. (334) 

Бр. 32 - Стр. 13 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-11-1961 год., рег. бр. 17/56, свеска I, е запишана 
под фирма: Продавница за риби, со седиште во 
Битола на Трговското претпријатие на големо 
,,-Плашица" од Битола. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на мало на риби и сите 
водови рибни производи. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо „Плашица", Битола, а согласно 
со сдобрението на НО на општината Битола бр. 
8434/60 од 20-11-1961 година. 

Раководител на продавницата е Миле Пе-
тровски, 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 78/61. (351) 

Загубени печати 

Загубениот округли печат на Економскиот тех-
никум „Јосиф Јосифовски" во Гевгелија под назив: 
„Економски техникум „Јосиф Јосифовски" — Гев-
гелија", се огласува за неважен. (2035; 

Загубениот четвртасти печат — мал на Гра-
дежното претпријатие ,,Маврово" — Скопје под на-
зив: „Градежно претпријатие „Маврово" — Скоп-
ско, се огласува за неважен. (2007) 

Загубениот округли печат на Земјоделската за-
друга ,,Лирија", с. Д. 'Свиларе, Скопско, под назив: 
„Земјоделска задруга ,,Лирија" с. Д. Свиларе, Скоп-
ско, се огласува за неважен. 

Загубениот штембил на Земјоделската задруга 
„Лирија", с. Д. Свиларе, Скопско, под назив: „Зе-
мјоделска задруга „Лирија", с. Д Свиларе, Скоп-
ско", се огласува за неважен. (2003) 

КОНКУРСИ 
ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ-
ТЕ ЗА ОПШТИНИТЕ ОД СКОПСКА ОКОЛИЈА 

СКОПЈЕ 
распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Пом. директор 
2 Управник на Центарот за професионална 

ориентација 
с Психолог 
4. Педагог 
УСЛОВИ: 
За работното место под бр. 1, да има завршено 

економски или правни факултет со 5 години рабо-
тен стаж или виша управна школа со 15 години 
работен стаж на раководни должности. 

За работното место под број 2, да има завршено 
филозофски факултет"група психологија или педа-
гогија во звање професор I врста. 

За работното место под број 3, да има завршено 
филозофски факултет — група психологија (во 
звање професор I врста. 
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За работното место под броЈ 4, да има завр-
шено филозофски факултет, група педагогија во 
звање професор I врста. 

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

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

Молбите таксирани со; 50 динари таксени марки 
д;а се достават до конкурсната комисија на Заво-
дот за запослување на работниците за општините 
од Скопска околија — Скопје. (1228) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 

ИДАДИЈА - СКОПЈЕ 
распишува 

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

Наредниот одбор на општината Идадија — Скопје 
УСЛОВИ: 
Кандидатот да е завршил правни факултет и 

положен стручен испит со 5 години пракса 
Предимство имаат лица што положиле судиско-

адвокатски испит. 
Молбите со куса биографија и опис на досе-

гашното работно место се поднесуваат до1 Комиси-
јата за службенички работи на Народниот одбор 
на општината Идадија - Скопје 

До колку кандидатот не го има регулирано 
станбеното прашање тоа ќе се регулира со посебен 
договор. 

Конкурсот трае 15 дена од, денот на објавува-
њето односно до пополнувањето на работното место 

(1230) 

КОМИСИЈАТА ЗА ЗАОДИВ АЊЕ И ОТКАЖУВА-
ЊЕ НА РАБОТНИ ОДНОСИ ПРИ ОПШТАТА 

БОЛНИЦА „Д-р ТРИФУН ПАНОВСКИ" 
БИТОЛА 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на две работни места и тоа: 
2 (два) лекари на специјализација по педија-

трија. 
УСЛОВИ: 
Лекари со положен стручен испит и 3 (трш 

години работен стаж во здравствени установи, како 
и познавање на еден странски јазик. 

Основна плата спрема Правилникот за распо-
делба на личниот доход на работниците при Оп-
штата болница — Битола. 

Настап на работа веднаш. 
Конкурсот трае до пополнувањето на работ-

ното место . (1245^ 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РЕПУБЈШЧ-
КАТАТА ИНДУСТРИСКА КОМОРА - СКОПЈЕ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Одговорен на Службата за автоматизација и 

нуклеарна техника; 
2. Секретар на Стручната секција за прехран-

бена индустрија; и 
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3. Стручен референт во Бирото за анализи и 
експертизи при Републичката индустриска комора 

УСЛОВИ: 
За работното место под точка 1) потребно е 

да има завршено технички факултет — електро-
машинеки отсек, специјалност слаби струји, да има 
положен стручен испит и најмалку 3—5 години ра -
богон стаж во струката: за работното место под 
точка 2) да има завршено соодветен факултет, стру-
чен испит и 10 години практика или соодветно в и т е 
училиште со положен испит и 15 години практика 
во стопанска организација, и под точка 3) да има 
завршено средно економско училиште со над, 10 
години служба и 3 1сдини проведено на раководни 
места ве стопански организации. 

Основна и положај на плата за работните места 
псд точките 1) и 2) по Правилникот на Комората а 
под точка 3) по Правилникот на Бирото на ана-
лизи и експертизи при РИК. 

Молбите со податоци за досегашното работење 
14 биографија да се доставуваат на адреса: Репуб-
личка индустриска комора — Скопје. 

Конкурсот трае де попе лнувањето на работни-
те места. (1246 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ГИНЕКОЛО-
ШКО-АКУШЕРСК АТА КЛИНИКА ПРИ МЕДИ-

ЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за исполнување на следните работни места: 
1. Лекари специјалисти по гинекологија и аку-

шерство или лекари на специјализација 2 
2 Ректгенолог-лекар специјалиста 1 
с. Педијатер-лекар с п е ц и ј а л и с т или лекар на 

специјализација 1 
4 Медицинска сестра 1 
5 Лаборант-медицински техничар 1 
6 Администратер-канцеларискп референт 1 
7. Електричар-висококвалификуван или ква-

лификуван работник 1 
8. Хаус мајстор-впсококвалификуван или ква-

лификуван работник 1 
УСЛОВИ: 
под 1, 2 и 3 завршен медицински факултет и 

пслсжен специјалистички испит, а за лекари на 
специјализација обавезен лекарски стаж; 

под 4 — средна медицинска школа за акушерки 
под, 5 — средна медицинска школа за меди-

цински техничари; 
под 6 — средна школска спрема и пракса: 

под 7 и 8 со ма) сто реко право за високвалифи-
куваш1 или квалификувани работници. 

Кандидатите што се наоѓаат во работен однос 
да достават потврда за учество на конкурсот 

Молбите таксирани со 50 дин. државна такса 
кратка биографија и документи да се испраќаат до 
Конкурсната комисија при Гинеколошко" аку т е р -
аната клиника — Скопје, улица „И октомври" 
бр. 53 

Основна плата по Правилникот за личниот 
доход. 

Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-
ните места (1248) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Конкурсната комисија при Јавното обвинителство 
на НРМ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на служба еден приправник I група при 
Окружното јавно обвинителство — Охрид 

УСЛОВИ: завршен правен факултет и да ја 
регулирал воената обврска. 

Пријавите ќе се примаат 15 дена по објавува-
њето на конкурсов. (1249) 

ОСНОВНИОТ СОЈУЗ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 
ЗАДРУГИ НА СКОПСКА ОКОЛИЈА - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место СЕКРЕТАР 
па Комисијата за општествено-економски односи 
и кооперација на село 

Услови: Завршен економски или земјоделски 
факултет и најмалку 3 години пракса во струката. 

Основна плата спрема Законот за јавните 
службеници, а положај на по Одлуката ,за поло-
ж а ј о т плати на Претседателството на Сојузот. 

Настап на работа од 1-XI-1961 година.. 
Конкурсот се заклучува петнаесеттиот ден по 

објавувањето. Во колку работното место не се по-
полни ,до определениот рок. конкурсот останува 
створен до пополнувањето 

Кандидатите кон свотата пријава треба да под-
несат куса бис графи ја (1251) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ВОЕНАТА 
ПОШТА 5573 — 16 ВО СКОПЈЕ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетсто работно место 
КОМЕРЦИЈАЛЕН РЕФЕРЕНТ со виша стручна 
спрема, не возможност о о практика 

Услови Осно-вна плата по Законот за јавните 
службеници, а положајна и армиски додаток па 
посебните прописи што важат за цивилните лица 
на служба во ЈНА. 

Молбите таксирани со 50 дин таксена марка, 
општа биографија и свидетелство за школска спре-
ма, се поднесуваат до Воената пошта 5573— 16 -— 
Скопје По приемот на молбата на кандидатот ќе 
му биде доставен упитник КОЈ би требало читливо 
да се пополни, а поради тоа ве молбата да се на-
веде точна адреса. 

Останатите документи предвидени во член 
од ЗЈС се поднесуваат по соопштувањето за прием 
на служба. 

Конкурсот останува створен до пополнување 
па упразнетото место (1247) 

РАДИО СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

КОНКУРС ЗА ЛЕКТОРИ 
Услови. Кандидатите треба да имаат завршено 

филозофски факултет — група македонски јазик 
и добро да го познаваат македонскиот литературен 
јазик. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Бр. 32 - Стр. 511 

Плата според правилникот за плати на Радио-
Скопје. 

Молбите се поднесуваат во Секретаријатот на 
Радио-Скопје, каде што ќ е можат да се добијат 
поподробни информации во врска со конкурсот. 

(1255) 

Во смисла на член 33 од Законот за јавните 
службеници 

Конкурсната комисија на Околискиот завод 
за социјално осигурување во Охрид 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место Шеф на 
Отсекот за здравствено осигурување во Околискиот 
завод за социјално осигурување — Охрид 
УСЛОВИ: 

Кандидатите треба да имаат виша школска и 
стручна спрема, со над 3 години службеничка 
пракса. 

Молбите правилно таксирани, со документите, 
пропишани со чл. 31 од З ЈС и биографија да се до-
стават на адреса: Околиски завод за социјално 
осигурување, Конкурсна комисија, Охрид, 

Рок за доставување на молбите е 15 дена по 
објавувањето на конкурсот. (1285) 

Конкурсната комисија при Клиниката за очни 
болести на Медицинскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на едно работно место лекар 
за специјализација по офталмологија 

Услови. Спрема законските прописи за специ-
јализација 

Молбите прописно таксирани со документи по 
чл. 31 од Законот за јавните службеници и со 
опширен опис за досегашната работа д^ се доста-
ват до комисијата најкасно до Ѕ'0 октомври 1951 
година. I 

Платата по Правилникот за лични доходи на 
Клиниката 

Конкурсот трае до пополнувањето на работ-
ното место. (1253) 

Комисијата за службенички работи на Народ-
ниот одбор на Кумановска околија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1 Референт за индустрија и рударство — 1 
2 Референт за занаетчиство и градежни-

штво --- — — — — — — — — — 1 
3 Инспектор по ветеринарство — — — 1 
4. Референт за експропријација и селско 

стопанство — — — — — — — — 1 
5. Референт за земјоделие и шумарство — 1 
6 Референт за индустрија, сообраќај, инве-

стиции и градежништво — — — — — 1 
7. Референт за правна помош — — — — 1 
У С Л О В И : 
За работното место под еден да има завршено 

рударски факултет, положен стручен испит и на ј -
малку три години пракса. За истото место стан 
обезбеден. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ 
во издание на „Службен весник на НРМ" 

Р Е Г И С Т А Р НА Р Е П У Б Л И Ч К И П Р О П И С И 
ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАЗИРИ" ОД 1945 - 1960 ГОДИНА 

Регистарот ги содржи сите правни прописи — нормативни акти, како и управ-
ните акти на републичките органи. 

За полесно ползување на регистарот прописите ее искажани преку азбучен 
и стварен регистар. 

Сите акти објавени во означениот период во стварниот регистар се система-
тизирани, според областите на општествените односи што ги регулираат во XX глави. 
Нивното понатамошно групирање во групи и подгрупи по хронолошки ред овозможува 
посистематски преглед на прописите и другите акти. 

Покрај тоа во книгата ќе бидат поместени и две шеми за организацијата на 
Народното собрание и на републичките органи на управата. 

Се известуваат претплатив ците на „Службен весник на НРМ" благовремена 
да ги најават своите порачки, бидејќи книгата ќе се печати во ограничен број примероци. 

Порачки прима „Службен весник на НРМ", Скопје, Пошт. фах 51. 

За работното место под два економски факул-
тет, положен стручен испит и најмалку три години 
пракса. 

За работното место под три да има завршено 
ветеринарен факултет, положен стручен испит и 
најмалку три години пракса, 

За работното место под четири да има правен 
факултет, положен стручен испит и најмалку три 
години пракса. 

За работното место под пет да има завршено 
земјоделско-шумарски факултет, положен стручен 
испит и најмалку три години пракса. 

За работното место под шест да има завршено 
економски факултет, положен стручен испит и нај -
малку 3 години пракса. За истото место стан обез-
беден. 

За работното место под седум да има завршено 
правен факултет, положен стручен испит и нај -
малку три години пракса. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на Кумановска околија. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работното 
место. I 

Кон молбата обавезно да има кратка биогра-
фија. (1252) 

Факултетскиот совет на Природно-математич -
киот факултет — Скопје 

р а о п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за работните места : 
— за еден доцент на Катедрата по биологија 

по предметот Анатомија и Морфологија на расте-
нијата; 

— за еден доцент на Катедрата по биологија 
по предметот Система тика на нижите растенија; 

— за еден асистент на Катедрата по биологија 
по предметот Споредбена физиологија; 

— за двајца асистенти на Катедрата по фи-
зика : 

— за еден асистент на Катедрата по матема-
тика; 

— за еден асистент на Катедрата по геогра-
фија ; 

— за преизбор на еден асистент на Катедрата 
по хемија по предметот Аналитичка хемија. 

Пријавите со биографија, список на научни и 
стручни трудови, со по еден примерок од истите, 
се поднесуваат до Деканатот на Факултетот. 

Рок за поднесување на пријавите е 30 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот, односно до 
пополнувањето на местата. (1254) 
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