
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЅЛОНМЈА 

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

Понеделник, 16 октомври 1961 
С к о п ј е 

Број 33 Год. XVII 

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

184. 

На ^основа член 21 став 1 точка 10 од Устав-
ниот закон! за основите на општественото и полл-
тичкото устројство и органите на власта на На-
родна Република Македонија, 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 28 септември 1961 година и на седницата 
на Соборот на производителите одржана на 28 сеп-
тември 1961 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА 

НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

I 
Се продолжува траењето на мандатот на на-

родните одбори на општините и околиите избрани1 

на општите избори одржани во октомври односно 
ноември 1957 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила од денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на НРМ". 
Број 123 

28 септември 1961 година 
Скопје 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА' РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, с. р. 
Претседател 

на Соборот на Претседател 
производителите, на Републичкиот собор, 

Борко Темелковски, с р. Киро Георгиевски, с. р 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТВУ-

ВАЊЕ НАЦРТ НА НОВ УСТАВ НА 
НР МАКЕДОНИЈА 

1. Се основа Комисија за подготвување нацрт 
на нов устав на НР Македонија. 

Комисијата е должна нацртот од уставот да го 
изработи и поднесе така што ова Народно собра-
ние да може да го донесе новиот устав до крајот 
на својот мандатен! период. 

2. Комисијата се состои од претседател и чле-
нови, што Народното собрание ги избира на заед-
ничка седница на домовите од редот на народните 
пратеници, општествени, научни и стручни" работ-
ници. 

3. За обработување на поедини прашања Ко-
мисијата може да ангажира стручњаци вон Коми-
сијата, како и да бара соработка од институти и 
други установи и организации. 

4. Средствата на Комисијата се обезбедуваат од 
републичкиот буџет. 

5. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 0102-126 
28 септември 1961 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание. 
Лазар Колишевски, с. р. 

185. 

Во врска со подготовките за нов сојузен устав 
и за ускладување на уставот на НР Македонија 
со промените што настанаа во процесот на опште-
ствено-економскиот и политичкиот развиток во 
ФНРЈ и во НР Македонија во периодот од донесу-
вањето на Уставниот закон од 1953 година, 

на основа член 61 став 4 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичко устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија, 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на заедничката седница на Републичкиот 
собор и Соборот на производителите, одржана на 
28 септември 1961 година, донесе 

186. 

На основа точка 2 од Одлуката за осно1зањ^ 
Комисија за подготвување нацрт на нов Устав 
на НРМ, 

Народното собрание на НРМ на заедничката 
седница на Републичкиот собор и Соборот на про-
изводителите, одржана на 28 септември 1961 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НАЦРТ НА 

НОВ УСТАВ НА НР МАКЕДОНИЈА 

Во Комисијата за подготвување нацрт на но и 
Устав на НР Македонија се избираат: 

За претседател: Колишевски Лазар 

За членови: 
1. Арсов Ангел 
2. Бојановски Диме 
3. Богоев Ксенте 
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4. Брајковски Живко 
5. Буклевски Томе 
6. Бурзевски Ванчо 
7. Гигов Страхил , 
8. Гоља Бајрам , 
9. Грличков Александар 

10. Труј оски Трајче 
11. Групче Асен 
12. Димитров Евгени 
13. Захариев Драган 
14. Зографски Димче ј 
15. Коневски Блаже 
16. Корабар Перо' 
17. Малинска Веселинка 
18. Марковски Крсте 
19. Милковски Д-р Кирил 
20. Митевски Методи 
21. Митрев Димитар 
22. Митревски Паскал 
23. Назим Фируз 
24. Пухан Д-р Иво 
25. Сеј фула К,емал 
26. Симитчиев Д-р Асен 
27. Смилевски Видое 
28. Ставрев Љупчо I 
29. Темелковски Борко 
30. Хаџи Василев Мито 
31. Христов Д-р Александар 
32. Цаца ѓорѓи 
33. Чаушев Боро 
34. Чашуле Коле 
35. Чемерски Ангел 
36. Џунов Ристо и 
37. Шакири Реј сула. 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 0102-127 
27 септември 1961 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

187. 

На основа член 185 о,д) Законот за правата и 
должностите, изборот и отповикувањето на народ-
ните пратеници на Народното собрание, 

Републичкиот собор на Народното собрание на 
Народна Република Македонија на својата Два-
есетипетта седница, одржана на 28 септември 1961 
година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ПРА-

ТЕНИЧКИ МАНДАТ 

I 
Се утврдува дека на народниот пратеник Киро 

Донев, избран во изборната околија Рад,овиш II му 
престанал мандатот поради смрт. 

II 
Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

Број 09-125 
28 септември 1961 година 

Скопје 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател Претседател 
на Републичкиот собор, на Народното собрание, 
Киро Георгиевски, с. р. Лазар Колишевски, с. р. 

188. 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на Дваесетишестата седница на Соборот 
на производителите одржана на 28 септември 1961 
година, откако ја претресе Анализата за пробле-
мите и искуствата од работата на задружните со-
вети во Народна Република Македонија, што му 
ја поднесе Извршниот совет, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ 

НА САМОУПРАВУВАЊЕТО ВО ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ ЗАДРУГИ 

Соборот на производителите констатира дека 
во резултат на нашиот стопански подем особено во 
последните години се забележува постојано про-
ширување на материјалната основа на задругите 
и воопшто на земјоделството. На тој начин и во 
областа на земјоделството се врши процес на по-
стојанен растеж на општествените сре,дства за про-
изводство и поопштествување на процесите на про-
изводството. Напоредо со тоа почнаа да се созда-
ваат работни' колективи и на село во задругите, 
почна да се менува физиономијата на старото село. 
Проширувањето на општествените средства за про-
изводство, зголемувањето на стручните кадри, мо-
дернизирање!^ на земјоделското производство, не-
сомнено имаше за последица за,другите да станат 
важен фактор во снабдувањето на населението го 
прехранбени артикли а индустријата со сировине. 
Работните колективи во задругите се јавија како 
основни носители на стремежите за реконструк-
ција на земјоделството и изградување на соција-
листички односи на село. 

Појавата на задружните совети и управните 
одбори како, органи во кои учествуваат и произ-
водителите во задругите — запослените работници, 
претставува квалитетна промена во развивањето на 
самоуправниот механизам во областа на земјодел-
ството. Преку задружните совети овозможено е 
производителите во задругите да се афирмираат 
како управувачи и да дадат печат на целокупната 
активност на овие органи. 

Органите на самоуправувањето во задругите 
ориентирајќи ја својата работа кон разгледување 
на битните проблеми од! развојот на задругите ста-
нуваат важен фактор во социјалистичката преоб-
разба на селото. 

Со цел и понатаму да се унапредува работата на 
задружните совети и другите органи на самоупра-
вувањето во земјоделството а на основа член 45 
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став 1 од Уставниот закон за основите на опште-
ственото и политичкото устројство и органите на 
власта на Народна Република Македонија и член 
182 став 6 од Деловникот на Соборот на произво-
дителите на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија — Соборот на производите-
лите 

П Р Е П О Р А Ч У В А 

1. Активноста на сите фактори во комуните1 

треба да биде насочена кон понатамошно јакнење 
на економската база на задругите а особено во 
пружање на систематска и конкретна помош на 
органите на самоуправувањето за совладување на 
проблемите на рентабилитетот, економичноста и 
продуктивноста на трудот; 

2. Задружните совети како еден од најваж-
ните фактори во социјалистичката преобразба на 
селото и развивањето на социјалистичките односи 
треба и натаму да му посветат потребно внимание 
на најактуелните проблеми како што се: осовре-
менување на земјоделското производство, зголему-
вањето' на продуктивноста на трудот, смалувањето 
на трошоците на производството, рационалното ко-
ристење на производните капацитети, воведување 
посовремена организација на производството и ра-
ботата, расподелба на доходот според вложениот 
труд, натамошното развивање на механизмот за 
самоуправувањето, овозможувајќи им на произво -
дителите директно учество во одлучувањето преку 
создавање на работни заедници и др. 

3. Развивајќи го механизмот на самоуправу-
вањето задружните совети треба да се стремат на 
органите на самоуправувањето во погоните, како и 
колективите на економските единици да им пре-
фрлаат и соодветни управувачки функции. 

4. Во врска со остварувањето на производните 
задачи на задругите неопходно е задружните со-
вети да работат на оспособувањето на соодветен 
стручен кадар. За таа цел тие треба да про јават 
поголем интерес за стручните училишта, за сти-
пендирање на потребен кадар, за соодветна специ-
јализација итн. 

Посебно внимание треба да му обрнат на из-
дигањето и оспособувањето на членовите на само-
управните органи за да можат успешно да ја из-
вршуваат функцијата — управувачи. За оваа цел 
да ги користат веќе постојните форми како што се 
работничките универзитети, народните универзи-
тети, семинари, курсеви и сл. 

5. Еден од клучните проблеми во регулира-
њето на внатрешните односи е правилната распо-
делба на чистиот приход и личните доходи. На 
овој проблем во иднина задружните совети треба 
да му обрнат посебно внимание, водејќи сметка од 
чистиот приход да се одвојуваат средства за соод-
ветните фондови а расподелбата на личните доходи 
да станува според вложениот труд. 

6. Заедно со преземањето мерки во другите 
подрачја за подобрување и унапредување рабо-
тата на задругите, потребно е да се пристапи и кон 
донесување на соодветни внатрешни акти (правил-
ници, пословници и др.) со цел да се регулираат 
сите прашања и односи во задругите. Освен тоа 
задружните совети треба своето членство да го за-

познаваат со содржината на овие акти со што ќе 
се придонесе за зајакнувањето законитоста во сво-
јата работа. Во оваа смисла треба да помогнат и 
останатите општествени1 фактори. 

7. Основните задружни сојузи, земјоделско-
шумарските комори и синдикалните органи и орга-
низации да ја засилат својата активност на полето 
на развивањето на социјалистичките односи во за-
другите, обрнува!ќи особено внимание на развива-
њето на органите на самоуправувањето и на демо-
кратските односи во задругите. 

8. Грижата за човекот и за создавање што По-
добри услови за живот и работа на задругарите 
и работниците треба и во иднина да биде во центар 
на вниманието на задружните совети. Одделувајќи 
што повеќе задружни средства како и ползувајќи 
средства од заедницата, задружните совети треба 
да вложуваат уште поголеми напори за организи-
рање станбена изградба, општествена исхрана, 
здравствена и социјална заштита, културна разо-
нода и др. 

9. Соборите на производителите на народните 
одбори треба и понатаму да ја насочуваат својата 
дејност по такви прашања и со почести контакти 
со задружните совети да им помагаат во осамосто-
јувањето и совладувањето комплицирани^ про-
блеми на производството и расподелбата на до-
ходот во задругите. 

10. Научните установи чија дејност е сврзана 
со проучувањето на работничкото самоуправување 
исто така треба со својата дејност да придонесат 
за понатамошното развивање и усовршување на 
механизмот на самоуправувањето во задругите. 

Број 0102-921 
28 септември 1961 година 

'Скопје 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
ј на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, с. р 
Претседател 1 

на Соборот на производителите, 
Борко Темелковски, с. р. 

О/ласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16956 од 18 септември 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Грујовски Бранислав, роден на 21 мај 1937 го-
дина во с. Мирковци, Скопска околија, од татко 
Грујовски Златан и мајка Спасена, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Борис. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (180) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17211 од 18 септември' 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
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на Парлиќ Магдалена, родена на 17 август 1942 
година во гр. Скопје, од татко Георгиев Љубомир 
и мајка Иванка, а усвоена од Парлиќ Душан од 
град Призрен, така што во иднина роденото име 
ќе и гласи Рената. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (181) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-15966/2 од 24-УШ-1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Мирослав Атанасовски, роден на ден 5 јули 1936 
година во село Луковица, Штипска околија, од тат-
ко Атанасовски Спасе и мајка Гроздена, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Славе. 

Оваа промена важи одо денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (182) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16736/1 од 16 септем-
ври 1961 година, ја одобри промената на роденото 
име на Хајредини Шуаип, реден на 27 април 1940 
година во село Селце, Тетовска околија, од татко 
Хајредин!! Садки и мајка Нурије, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Даим. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (183) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ. со решението бр. 20-17419/1 од 18 септем-
ври 1961 година, ја одобри промената на роденото 
име на Ламевски Методија, роден на 15 мај 1917 
година во с. Галичник, Тетовска околија, од татко 
Ламевски Ангеле и мајка Магда, така што во ид-
нина роденото име ќе му гласи Трајче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (185) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17420/1 од 18-1Х-1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Јовановски Тихомир, роден на 16 јануари 1915 го-
дина во Тетово, од татко Јовановски Богоја и мајка 
Мара, така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Трифун. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,службен весник на НРМ'4. (186' 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-13394/1 од 17 јуни 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Стојчев Јово, роден на 17 јануари 1932 година 
во село Будур Чифлик, Титоввелешка околија, од 
татко Стојчев Мино и мајка Петра, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Камче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (187) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пеновски Божин, од Скопје, ул. „29 ноември4" 
бр, 78, има подадено тужба за развод на бракот 
против тужената Пеновска, род. Матиќ Љуба, од 
Скопје, а сега во неизвесност. 

Се повикува тужената Пеповска, род. Мати^ 
Љуба, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во ,,Службен весник на 
НРМ" да ја соопшти на судот својата точна адреса 
или да се јави лично. Во противен случај ќе и биде 
одреден старател кој ќе ја застапува на распра-
вата на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 653/61. 
(184) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

При Околискиот суд во Гостивар се води оста-
винска постапка по оставината на пок. Насуф Ре-
цепи, бивш од с. Чегране, НО на општината Го-
стивар, околија Тетовска, кој умрел на 3-Х1-1957 
година и по својата смрт покрај останатите на-
следници го оставил и син си Абедин Рецепи, сега 
иселен во Република Турција, со непознато1 место 
на живеење. 

'Се повикува отсутниот Абедин Рецепи во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" да се јави лично на 
судот или преку полномошник. Во противен случај 
оставината ќе се расправи на тој начин што на 
наследникот Абедин ќе му биде поставен старател. 

Од Околискиот суд во Гостивар, О. бр. 156/59 
(179) 

КОНКУРСИ 
КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НОО ДЕЛЧЕВО, ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 21 ОД 

ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

распишува 

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

1. Еден референт во Отсекот за стопанство на 
работното место шеф на Отсекот за стопанство на 
НОО Делчево; I 

2. Еден референт во Отсекот за општа управа 
и општествени служби на работното место референт 
за просвета и култура. 

УСЛОВИ: За работното место под еден — ви-
ша стручна спрема и пет години управна пракса, 
а за работното место под 2) виша педагошка школа 
и 3 години управна пракса. 

Приправници немаат право на конкурс. 
Конкурсот се заклучува петнаесет дена по об-

јавувањето. Кандидатите кон својата пријава тре-
ба да поднесат своја кратка биографија. (1286) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 190, стр. 
213, свеска II, е запишана под назив: Станбено-
штедна задруга „Кочо Рацин", со седиште во Скоп-
је. Предмет на работењето на задругата е: 

— собирање средства од своите членови за из-
градба на станбени згради односно за купување на 
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станови и станбени згради од претпријатијата и 
другите организации овластени за станбена изград-
ба врз принципот на взаемност и штедење; 

— организирање на станбена изградба (инве-
ститорски работи) како и на сервиси за одржување 
на станбени згради подигнати со средствата на за-
другата. 

Задругата е основана согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Кисела Вода, Скоп-
је, 08-С број 3437 од 7-УШ-1961 година, со кое се 
одобрени и правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Анушев Тодор, претседател, Димевски Трајко, Ве-
личковиќ Славољуб, Митревски Мирко, Георгиев-
ски Владо, Милосављевски Сретко и Николовски: 
Томислав. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуг-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето: Анушев Тодор, управник на задругата, и 
Митревски Мирко, заменик управник и член' на 
управниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 543/61. (1162) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-11-1961 година, рег. бр. 11/59, свеска I, е запи-
шана под фирма: Продавница ,,Иднина", со седи-
ште во с. Жван, Битолско, на Трговското претпри-
јатие за промет со селскостопански производи на 
мало „Исхрана", Д. Хисар. Предмет на работењето 
на продавницата е: промет со селскостопански про-
изводи. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Исхрана" од Демир Хисар, Битолска око 
лија, а согласно со одобрението на НО на општи-
ната Д. Хисар, бр. 4441/1 од 31-ХН-1960 година. 

Раководител на продавницата е Дончо Пеј-
о с к и . 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 62/61. (364) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-11-1961 год., рег. бр. 19/55, свеска I, е запишана 
под фирма: Продавница за земјоделски производи 
во Битола на Земјоделската задруга „Стив Нау-
мов" од село Логоварди, Битолска околија. Пред-
мет на работењето на продавницата е: промет на 
мало со земјоделско-градинарски производи, про-
изводство на задругата. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Стив Наумов" с. Логоварди, а согласно со 
одобрението на НО на општината Битола бр. 5688/60 
од 7-11-1961 година. 

Раководител на продавницата е Димовски В. 
Ристо. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 68/61. (352) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1-1961 год., рег. бр. 5/61, свеска I, е запишана 
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под назив: Станбено-штедна задруга, со седиште во 
Битола, при ^ -градилиште во Битола на Градеж-
ното претпријатие „Бетон" од Скопје. Предмет на 
работењето на задругата е: изградба на станбени 
згради на своите членови, адаптации, поправки и 
доградби. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
на задругата, а правилата за работа и се одобрени 
од НО на општината Битола со решението бр. 08-148 
од 11-1-1961 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат Благој Костов-
ски1, претседател, Илиевски Илија и Светиева Ели-
савета. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 24/61. , (Ѕ55) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-11-1961 год., рег. бр. 12/61, свеска I, е запишана 
под назив: Станбена задруга при НО на општината 
Битола, со седиште во Битола. Предмет на работе-
њето на задругата е: градење станови на своите 
задругари. 

Задругата е основана на оснивачкото собрание 
на задругата, а согласно со одобрението на НО на 
општината Битола бр. 08-7130 од 5-Х-1960 година со 
кое се одобрени и Правилата на задругата. 

Задругата ќе ја потпишуваат Кочо Шунда, 
управник, и Стојковски Велимир. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 51/61. (356) 

Окружниот стопански суд во, Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-1-1961 год., рег. бр. 9/61, свеска I, е запишано 
под фирма: Претпријатие за ремонт и поправки на 
земјоделски машини и орудија „Механика", со се-
диште во Битола. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: вршење генерален ремонт и поправ-
ки на сите видови земјоделски машини, орудија, 
моторни и транспортни средства на сите зем. сто-
панства, земјоделски задруги и др. стопански ор-
ганизации, одржување земјоделска механизација 
на земјоделските задруги и стопанства, укажување 
услуги на други земјоделски организации со земјо-
делски машини, справи и сл. што се во врска со 
земјоделското производство. 

Претпријатието е основано од Машинотрактор-
ската работилница на Деловниот сојуз „Агромеха-
низација", Битола, а согласно со решението на НО 
на општината Битола бр. 03-139 од 5-1-1961 год. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Драган Трпезаноски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 12/61. (357) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-1-1961 год. рег. бр. 7/61, свеска I, е запишано 
под фирма: Претпријатие за откуп на кожи, волна 
и сточни отпадоци „Црна Река", со седиште во Би-
тола. Предмет на работењето на претпријатието е: 
откуп, манипулација и прод,ажба на мало и големо 
на сурови и суви кожи, волна, крзно од домашни 
животни и дивеч, како и влакна и други сточни 
отпадоци и пердув од живина. 



Стр. 518 - Вр. 33 

Претпријатието е основано од досегашниот по-
гон на Сточарскиот деловен сојуз Битола, а соглас-
но со решението на НО на општината Битола бр. 
04-7829 од1 24-Х1-1960 год, 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Борис Буневски. 

Од Окружниот стопански суд во' Битола, Фи 
бр. 28/61. (358) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-1-1961 год., рег. бр. 11/61, свеска I, е запишано 
под фирма: Претпријатие за вршење на земјодел-
ски услуги и транспорт „Механичар", со седиште 
во село Долнени, Битолска околија. Предмет на 
работењето на претпријатието е: укажување услу-
ги во областа на земјоделството' (орање, вршидба, 
сеидба и др.); оправки на сите видови земјоделски 
машини и транспортни средства на стопанските 
организации и индивидуалните граѓани, како и 
пренос на стоки и патници. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината Долнени бр. 01-3942/1 од 27-ХН-
1960 год. Ј 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Милан Смилевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 37/61. (359) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-1-1961 год., рег. бр. 10/61, свеска I, е запишано 
под фирма: Трговско претпријатие на големо за 
жива стока и селскостопански производи „Бал-
кан", со седиште во Битола. Предмет на работе-
њето на претпријатието е: откуп и промет со жива 
стока, месо и сточна храна, овошје и зеленчук, 
како и меркантилна стока. 

Претпријатието е основано од Самостојниот по-
гон за жива стока на Сточарскиот деловен сојуз 
— Битола, а согласно со решението1 на Народниот 
одбор на општината Битола бр. 03-135 од 5-1-1961 
година. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Борис Додов. I 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 22/61. , (360) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-1-1961 год., рег. бр. 4/61, свеска I, е запишано 
под фирма: Претпријатие за преработка и произ-
водство на млеко и млечни производи „Млекар", 
со седиште во Битола. Предмет на работењето на 
претпријатието е: откуп, преработка и промет со 
млеко и млечни производи. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината Битола бр. 03-138 од 5-1-1961 год. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Вангел Николовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 23/61. (361) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-1-1ШЈ1 година, рег. бр. 1/61, свеска I, е запишано 
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под фирма: Трговско претпријатие на големо за 
поледелство и механизација „Агро Пелагонија", со 
седиште во Битола. Предмет на работењето) на 
претпријатието е: промет на големо со селскосто-
пански машини и алати, моторни и транспортни 
возила, резервни делови и прибор, технички го-
рива и мазива, разни инструменти и делови на 
други превозни и транспортни средства, семенски 
материјал, вештачки ѓубриња, средства за зашти-
та на растенијата и апарати за примена на истото. 

Претпријатието е основано' одо споените погони 
на Деловниот сојуз „Агропе л агонија", Битола, а со-
гласно со одобрението на НО на општината Бито-
ла бр, 03-137 од 5-1-1961 година. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Милан Димитровски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 8/61. (362) 

Окружниот стопански суд во! Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-11-1961 год., рег. бр. 11/59, свеска I, е запишана 
под фирма: Продавница „Љубен" од, Д. Хисар, Би-
толско, на Трговското претпријатие за промет со 
селскостопански производи на мало „Исхрана". 
Д. Хисар. Предмет на работењето на продавницата 
е: промет со селскостопански производи. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Исхрана" од Демир Хисар, Битолска око-
лија, а согласно со одобрението на НО на општи-
ната Демир Хисар бр. 4441/1 од 31-ХИ-1960 год. 

Раководител на продавницата е Стојкоски 
Јордан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр, 61/61. , (363') 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-1-1961 ГС(ДЈ., страна 288, ред. бр. 1, е запишано 
под фирма: Претпријатие за набавка на селско-
стопански машини и технички услуги „Агротехни-
ка", со седиште во Струмица. Предмет на работе-
њето) на претпријатието е: набавка на селскосто-
пански машини и алати; промет со моторни во-
зила, резервни делови и прибор; промет со нафтени 
деривати и мазива и укажување разни технички 
услуги. , 

Претпријатието е основано со решението на 
Народниот одбор на општината Струмица бр. 
01-7274/1 од 23-Х1-1961 година. , 

Овластени лица за потпишување на претприја-
тието се Ванчо Стоилков Фончев, директор, Ванчо 
Спасов, шеф на сметководството, и Коста Коцев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 180/60. (84) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-1-1961 год., страна 232, ред, бр. 12, е запишана 
под фирма: Прод,авница, со седиште во Струмица. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на галантериска стока, конфекција и пар-
фимериска и козметичка стока. 1 
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Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо „Народен магазин" од Струми-
ца, а согласно со одобрението на Народниот одбор 
на општината Струмица бр. 05-2017/1 од 17-У-1960 
година. 

Раководител на продавницата е Палифров 
Славчо, а ќе ја потпишува, директорот на прет-
пријатието Данаилов Ванчо. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 142/60. (86) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-1-1961 год., страна 180, ред. бр. 1, е запишано под 
фирма: Шумско стопанство ,ДГаруца", со седиште 
во Св. Николе. Предмет на работењето на стопан-
ството е: експлоатација на шуми, стопанисување 
со шумите, узгој и обнова на постојните шуми, ме-
лиорација на го летате, заштитни и слични по-
шумувања. 

Стопанството е основано со решението на На-
родниот одбор на Штипска околија бр. 01-4858/1 од 
30-У1-1960 година. I 

Овластени лица за потпишување на стопан-
ството се: инж. Костадин Станчев Тодосов, дирек-
тор, Киро Донев Глигоров, шеф на сметководството, 
и Никола Василев Георгиев, службеник при сто-
панството. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 164/60. (90) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-1-1961 год., страна 185, ред. бр. 1, е запишана 
под) фирма: Продавница на Конфекционата фабри-
ка „Македонија" — Скопје, со седиште во Св. Ни-
коле. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на конфекциски: производи ; 

Продавницата е основана од Конфекционата 
фабрика „Македонија" од Скопје, а основањето 
е одобрено од Отсекот за стопанство на Народниот 
одбор на општината Св. Николе бр. 05-3137 од, 
1-УШ-1959 година. 

Раководител на продавницата е Данаилов Ми-
јалчо, кој е овластен да ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 43/60. (91) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1-1961 год., страна 182, ред, бр. 8, е запишана 
под фирма: Продавница за млеко и млечни про-
изводи на Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Овче Поле" од Св. Николе, со седиште1 во Св. Ни-
коле. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на млеко и сите млечни производи од 
сопствено производство. 

Продавницата е основана од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „,Овче Поле" од Св. Николе, л 
основањето е о1дрбрено со решението на Народниот 
одбор на општината Св. Николе бр. 05-2264 од 
21-У1-1960 год. 

Раководител на продавницата е Тосевски Трај-
чо, а ќе ја потпишува управникот на комбинатот 
Нофит Спасев. 
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Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 129/ 60. I (92) 

Окружниот стопански! суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации! на 
18-1-1961 год., страна 182, ред. бр. 6, е запишана 
под фирма: Продавница за алкохолни пијалоци, со 
седиште во Св. Николе. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на алкохолни пијалоци 
(вино и ракија) од сопствено производство на го-
лемо. I 

Продавинцата е основана од Земјоделско инду-
стрискиот комбинат „Овче Поле" од Св. Николе, 
а основањето е одобрено со решението на Народ-
ниот одбор на општината Св. Николе бр. 05-2660 
од 23-У1-1960 год, 

Раководител на продавницата е Лазарев Ангел, 
а ќе ја потпишува управникот на комбинатот Но-
фит Спасов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 125/60. (93) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-1-1961 ГО(ДЈ., страна 182, ред. бр. 5, е запишана 
под фирма: Продавница за зеленчук на Земјодел-
ско-индустрискиот комбинат „Овче Поле" од Св. 
Николе, со седишта во Св. Николе. Предмет на ра-
ботењето па продавницата е: продажба на зелен-
чук, варива и овошје од сопствено производство. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на Отсекот за стопанство и финансии на На-
родниот ојдјбор на општината Св. Николе, бр. 05-2263 
од 21-У1-1960 год. 

Раководител на продавницата е Лазаров Ангел, 
а ќе ја потпишува управникот на Комбинатот Но-
фит Спасов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 127/60. (94) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-1-1961 год., страна 182, ред. бр. 5, е запишана 
под фирма: Продавница за продажба на месо и су-
вомесни производи, со седиште во Св. Николе. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на месо и сувомесни производи. 

Продавницата е основана од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Овче Поле" од Св. Николе, а 
основањето е одобрено со решението на Отсекот за 
стопанство и финансии На Народниот одбор на 
општината С!в. Николе бр. 05-3257 од 11-УШ-1960 
година. 

Раководител на продавницата е Темелков Стра 
хил, а ќе ја потпишува управникот на Комбинатот 
Нофит Спасов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 128/60. (95) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1-1961 год., страна 182, ред, бр. 7, е запишана 
под фирма: Продавница за резервни делови и ре-
продукциони материјали, со седиште во Св. Нико-
ле. Предмет на работењето на продавницата е: про-
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дажба на резервни делови! и репродукционен ма-
теријал. ^ 

Продавницата е основана од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Овче Поле" од Св. Николе, 
а основањето е одобрено со решението на Народ-
ниот одбор на општината Св. Николе бр. 05-3258 
од 11-УШ-1960 година. 

Раководител на продавницата е Панев Миле, 
а ќе ја потпишува управникот на Комбинатот Но-
фит Спасов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 130/60. , (96) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-1-1961 год., страна 169, ред, бр. 4, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие „Партизани" — 
Продавница бр. 3, со седиште во Штип. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
текстил, кратка и плетена стока и конфекција, га-
лантериска и базарска стока и играчки, производи 
од гума, каучук и пластична маса, саати и произ-
води од племенити метали. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Партизани" од Штип, а основањето е 
одобрено од Отсекот за стопанство на Народниот 
одбор на општината Штип со решението бр. 05-3826 
од 29-1У-1960 година. 

Одговорен продавач на продавницата е Магда 
Кирезова, а ќе ја потпишува директорот на прет-
пријатието. 1 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 71/60. , (99) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-1-1961 год., страна 183, ред. бр. 5, е запишана 
пад фирма: Трговско претпријатие ,ДГартизанка"— 
Продавница бр. 1, со седиште во Штип. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
текстил, кратка и плетена стока и конфекција, га-
лантериска и базарска стока и играчки, производи 
од гума, каучук и пластична маса, саати и произ-
води од племенити метали. 

Продавницата е основана од Трговското прет -
пријатие „Партизани", од Штип, а основањето е 
одобрено од, Отсекот за стопанство неа Народниот 
одбор на општината Штип бр. 05-3826 од 29-1У-1960 
година. , 

Одговорни продавачи на продавницата се Вел-
ков Коле и Монев Коце, а ќе ја потпишува ди-
ректорот на претпријатието Московски Ѓорѓи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 72/60. (100) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-1-1961 год., страна 184, ред!, бр. 1, е запишана^ под 
фирма: Продавница за чевли „Пролетер", со седи-
ште во IIIтип. Предмет на работењето1 на продава 
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ницата е: продажба на сите видови чевли израбо-
тени од кожа, гума, платно и пластична материја 
(чизми, чевли, сандали, патики, папуни, калоши и 
опинци), средства за чистење и чување на чевли 
(паста, прашок, вазелин, крпи за светнување на 
чевли), ситен прибор за чевли и сите врсти чорапи. 

Продавницата е основана од Фабриката за чев-
ли „Пролетер" — Трговска мрежа од Белград, а 
основањето е одобрено со' одобрението на Народ-
ниот одбор на општината Штип бр. 05-7281 од 7-1Х-
1960 година. 

Раководител на продавницата е Нацев Киро, 
кој е овластен да ја потпишува . 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 148/60. (101) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-1-1961 година, страна 187, ред. бр. 1, е запишано 
под фирма: Претпријатие за поправки и снабдува-
ње со земјоделски машини, моторни возила и ре-
зервни дел,еви „Напредок", со седиште во Штип. 
Новооснованото претпријатие ги прима сите права 
и обврски од бившиот Деловен сојуз за механи-
зација — Штип. Претпријатието ќе ги врши след-
ните дејности: поправки и снабдување со земјо-
делски машини, моторни возила и резервни делови. 

Претпријатието е основано со' решението на 
Народниот одбор на општината Штип бр. 01-8565/1 
од 15-1Х-1960 година. 

Овластени лица за потпишување на претпри-
јатието се: Јордан Самоников, директор, и Митко 
Колев Илиев, раководител на сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 17/61. (102) 
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