
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 11 март 1966 
С к о п ј е 

Број 6 Год. ХХП 

Претплатата за 1966 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,96 
(96) дин. Жиро сметка број 401-1-693 

24. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОМАГАЊЕ 
НА ДЕЈНОСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за Републичкиот фонд 
за помагање на дејноста на општествените орга-
низации, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 28 февруари 1966 година 
и на седницата на Организационо-политичкиот со-
бор одржана н<а 8 март 1966 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

У. бр. 7/66 
8 март 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОМАГАЊЕ НА 

ДЕЈНОСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
За помагање на дејноста на општествено-поли-

тичките организации и здруженија на граѓаните 
(општествени организации), се основа Републички 
фонд за помагање на дејноста на општествените 
организации (фонд). 

Член 2 
Седиштето на Фондот е во Скопје. 

Член 3 
Фондот има својство на правно лице. 

Член 4 
Средствата на фондот се формираат: 
а) од средствата што му припаѓаат на Репуб-

личкиот буџет; 

б) од кредити; 
в) од подароци и завештанија; и 
г) од други приходи. 

Член 5 
Корисници на средствата на Фондот се опште-

ствените организации: што својата дејност ја вр-
шат на целата територија на Републиката. 

Средствата на Фондот им се доделуваат на ко-
рисниците неповратно за остварување на задачи 
од општествен интерес за Републиката. 

Член 6 
Средствата на Фондот се распоредуваат на ко-

рисниците со финансискиот план по глобални го-
дишни износи. 

Член 7 
Со Фондот управува управен одбор. 
Управниот одбор има најмалку 11 члена, кои 

ги именува Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

Член 8 
Членовите на Управниот одбор се именуваат 

на четири години. 
Исто лице не може двапати едноподруго да би-

де именувано за член на Управниот одбор. 
Со првиот акт за именување на членови на 

Управниот одбор се утврдува на кои членови ман-
датот им трае 2 години. 

Член 9 
Стручните и административните работи на Фон-

дот ќе ги врши Републичкиот секретаријат за фи-
нансии. 

Член 10 
Средствата дадени на општествено-политичките 

организации и здруженијата граѓаните до влегува-
њето во сила на овој закон согласно Одлуката за у 
привремено финансирање на потребите на Соција-
листичка Република Македонија за период јануа-
ри-март 1966 година се сметаат како средства на 
овој Фонд. _ 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавува гавото во „Службен песник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
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25. 
Врз основа на член 3 од Законот за средствата 

ва Соди ја листичка Република Македонија за ин-
вестиции во стопанството, Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 1 март 1966 година 
и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 
1 март 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 
ВО 1966 ГОДИНА 

1. Средствата на Социјалистичка Република 
Македонија за инвестиции во стопанството во 1966 
година изнесуваат 162 милиони нови денари и ќе 
се користат според насоките утврдени со оваа од-
лука 

2* Стопанската банка на Социјалистичка Ре-
публика Македонија (Стопанска банка), средствата 
од претходната точка 'ќе ги употреби: 

во милиони нови 
динари 

а) за извршување на обврските соз-
дадени на товар на средствата од 
укинатиот Републички инвестицио-
нен фонд во износ од 117 

б) за реконструкција на патиштата до 25 
в) за научно-испитувачки работи до 12 
г) за надоместоци на Стопанската 

банка за вршење на банкарски ус-
луги и за бонификација на ка-
мата до В 

3. Средствата под а) од точка 2 на оваа одлука 
Бе се користат и за одобрување на кредити за пре-
чекорувањата настанати поради зголемените цени 
на објектите по одобрените основни инвестициони 
кредити. Овие кредити ќе се одобруваат под исти-
те услови како и основните инвестициони кредити. 

4. Средствата под б) и в) од точка 2 на оваа 
одлука ќе им се одобрат на соодветните републич-
ки фондови, без обврска за враќање. 

Од средствата наменети за научно-испитувач-
*ш работи ќе се употребат најмалку 10 милиони 
нови динари за студии и истраги во рударството. 

5. Средствата под г) од точка 2 на оваа од-
лута ќе се користат според договорените услови 
со Стопанската банка. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
деиот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2 
% март 1966 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

26. 
Врз основа на член 10 од Законот за банките 

и кредитните работи во врска со член 1 од За-
конот за средствата на Социјалистичка Република 
Македонија за инвестиции во стопанството, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 
1 март 1966 година и на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 1 март 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ОСНОВАЧКИОТ ВЛОГ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА ВО КРЕДИТНИОТ ФОНД НА СТОПАНСКАТА 
БАНКА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Основачкиот влог на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во Стопанската банка на Соција-
листичка Република Македонија изнесува 60 ми-
лиони нови динари од средствата што со Законот 
за укинување на Републичкиот инвестиционен фонд 
(„Службен весник на СРМ" број 7 и 39/65) се пре-
несени во кредитниот фонд на таа Банка. 

2. Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии да определи, во договор со Стопанската 
банка, кои средства од претходната точка ќе се 
сметаат за основачки влог на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен) весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

27. 
Врз основа на член 64 од Законот за финанси-

рање на отцтествено-политичките заедници во 
Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 28 фев-
руари 1966 година и на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 28 февруари 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА НА СТОПАНСКАТА 
БАНКА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1. Социјалистичка Република Македонија и да-

ва гаранција на Стопанската банка на Социјалис-
тичка Република Македонија за кредитот одобрен 
на Републичкиот фонд за кредитирање и стипен-
дирање на студентите во износ од 3.120.000 нови 
динари со рок на отплата од 5 години и каматна 
стопа што ќе се утврди со договор. 

Бр. 3 
2 март 1966 година 

Скопје 



11 март 1966 Вр. 6 — Сер. П 

2. Во случај банката да не може да го наплати 
достасаниот кредит од корисникот на кредитот, Со-
цијалистичка Република Македонија се обврзува 
да го отплатува кредитот од своите средства спо-
ред условите утврдени со договорот. 

3. Се овластува Републичкиот секретар за фи-
нансии да ја потпише гаранцијата во името на 
Социјалистичка Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 1 
2 март 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

28. 
Врз основа на член 3 став 3 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за истражувачки работи во ру-
дарството („Службен весник на НРМ" бр. 11/63 и 
и „Службен весник на СРМ" бр. 1(5/65), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 1 март 
1966 година и на седницата на Стопанскиот собор 
одржана на 1 март 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 

ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО 
ЗА 1966 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на финансискиот план на 

Републичкиот фонд за истражувачки работи во 
рударството за 1966 година, што го донесе Управ-
ниот одбор на Републичкиот фонд за истражу-
вачки работи во рударството на седницата одр-
жана на 8. II. 1966 година под бр. 07-774/1. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 6 
2 март 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

29. 
Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот НА 

Социјалистичка Република Македонија, Собрание** 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на I март 
1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ 

НА ОКРУЖЕН СУД 

1. Се разрешуваат: 
1'. Јован Богданов од судија на Окружило« суд 

Титов Велес, по негово барање; и 
2. Ристо Талевски од судија на Окружниот суд 

Титов Велес, по негово барање. 
II. Оваа одлука влегува во сила со нејзино** 

донесување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 8 
2 март 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на ОРВС, 
Видое Смилевски, е. р. 

30. 
Врз основа на член 48 во врска со член 3» 

од Законот за банките и кредитните работи, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо* 
нија, на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 1 март 1966 година, донесте 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО СТОПАНСКАТА БАНКА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За претставник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во Стопанската банка на Соц*** 
ја листичка Република Македонија се определува 
Ангел Арсов, член на Извршниот совет. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот: деи 
по објавувањето во „Службен весник на Социјал 
листичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

У. бр. 4 
2 март 1966 година . I ј 

Скопје 
Претседател 

: ј на Собранието на СРМ, 
I ] Видое Смилевска* е« р* 
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ЗЈ. 
Врз основа на член 139 точка 8 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 1 март 
1966 година, донесе 

1 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

ЗА ПОМАГАЊЕ ДЕЈНОСТА НА 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. За членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за помагање дејноста на општест-
вените организации се именуваат: 

Гавриш Сенија, секретар на Кул турио-про>-
светната заедница на Македонија; 

Димитри ев ски Димче, претседател на Коми-
сијата во Централниот комитет на Сојузот на ко-
мунистите на Македонија; 

Марковски Ристо, секретар на Главниот од-
бор на Народна техника; 

Милошевски Арсо, член на Секретаријатот 
на Републичкиот совет на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Македонија; 

Оџаклиевски Милош, член на Претседател-
ството на Централниот комитет на Сојузот на мла-
дината на Македонија; 

Петровски Славе, судија на Врховниот суд 
на Македонија; 

Стојановски Димче-Мире, член на Главниот 
одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род на Македонија; 

Стефановски Божо, секретар на Комисија 
во Главниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Македонија; 

Ташковски Драган, директор на политич-
ката школа во Скопје; 

Тодоров Асен, шеф на Службата за инфор-
мации на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија; 

Туџаров _ Васил, член на Извршниот одбор 
на Главниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Македонија; 

Џундев Перо, секретар на Комисија на Глав-
ниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Македонија; 

. Шукри Рамо, претседател на Општинскиот 
одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род на Македонија „Кале" — Скопје, 

II; Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 
донесување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 9 
2 март 1966 година 

Скопје 
Претседател 

ца Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

32. 
Врз основа на член 35 став 1 точка 1 од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65), а согласно член 37 став 3 од Основниот 
закон за пензиско осигурување („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 51/64), Собранието на Републичката 
заедница за социјално осигурување на работни-
ците на СР Македонија, на својата седница одр-
жана на ден 9. XII. 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА 
ОДЛУКАТА ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС 

НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ И ЗА 
ВИСИНАТА НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК НА 

ПЕНЗИИТЕ 

I 
Во Одлуката за граничниот износ на најни-

ското пензиско примање и за висината на заштит-
ниот додаток на пензиите („Службен весник на 
СРМ" бр. 6/65 и бр. 17/65) во точката I износот 
„17.000" се заменува со износот „21.2150". 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СР Маке-
донија", а ќе се применува од 1 август 1965 година. 

Бр. 02-3846/1 
9 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, е. р. 

33. 
Врз основа на член 35 став 1 точка 1 од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65), а согласно член 31 од Основниот закон 
за пензиско осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 51/64), Собранието на Републичката заедница 
за социјално осигурување на работниците на СР 
Македонија, на својата седница одржана на ден 
9 XII. 19С6 година, ја донесе следнава 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС 
НА ПЕНЗИСКИ ОСНОВ ОД КОЈ МОЖЕ ДА СЕ 

ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈА СПОРЕД ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Во називот на Одлуката за (Определување на 

највисокиот износ на пензискиот основ од кој 
може да се определи пензија според Основниот за-
кон за пензиско осигурување („Службен весник 
на СРМ" бр. 6/56) по зборовите „пензиско осигу-
рување" се додаваат зборовите „и Основниот закон 
за инвалидско осигурување". 
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Н 
Точката I се менува и гласи: 
„Највисокиот износ на пензискиот основ од кој 

може да се определи пензија, според Основниот 
закон за пензиско осигурување и Основниот закон 
за инвалидско осигурување, се определува износ 
од 163.000.— динари". 

III 
По точката I се додава нова точка II која гласи: 
„Во случај на остварување право на пензија 

по 1. VIII. 1965 година, ако е пензискиот основ 
утврден на основа личните доходи остварени само 
пред 1. VIII. 1965 година, како највисок износ на 
пензискиот основ од кој може да се определи пен-
зија ќе се земе износот од 145.000. — динари". 

IV 
Досегашната точка II станува точка III и гласи: 
„Оваа одлука стапува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 август 1965 година". 

Бр. 02-3845/1 
9 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 

по тужбата на тужителката Хајрулова Фарије, од 
Скопје, улица „127" бр. 15, против тужениот Хајру-
лов Кемал од Скопје, а сега со непознато место на 
Живеење, за развод на бракот, вредност на спорот 
500 нови динари. 

Се повикува тужениот Хајрулов Абдулов Ке-
мал, во рок од 30 дена да се јави лично во судот или 
да ја соопшти сегашната своја адреса. 

До колку во одредениот рок не се јави, ќе му 
се постави привремен старател во смисла на член 
77 и 78 од ЗПП, кој ќе го застапува во спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 79/66. (13) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Цветковска Елена, од село Средно Егри, Битол-

ско, поднесе тужба до овој суд за утврдување по-
стоење на брак против Цветкоски Сотир од село 
Цер је, околија Корча, Албанија, а сега во неизвес-
ност. 

Бидејќи тзгжениот Сотир е во неизвесност и со 
непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. Во 
противно ќе му биде 'Одреден застапник по служ-
бена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 17/66. (12) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Општинскиот суд во Гостивар се води 

постапка за расправање на оставината од пок. На-
мик Зеќир Агаи, бивш од град Гостивар. 

Се повикува учесникот Неџбедин Агаи, кој жи-
вее во Соединетите Американски Држави на непо-
зната адреса, да во рок од една година по- објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ' 
се јави лично или преку полномошник во Општин-
скиот суд во Гостивар за да даде наследничка 
изјава. Во противно по овој рок ќе му се одреди 
са врател и оставината ќе се расправи врз основа 
на неговата изјава. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Гостивар, О. бр. 255/65. 
(14) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води 
постапка за расправање на оставината на пок. 
Намик Зеќир Агаи, бивш од град Гостивар. 

Се повикува учесникот Ас ли јане Агаи, која 
живее на непозната адреса во Република Турци ја, 
во рок од една година по објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ", да се јави 
лично или преку полномошник во Општинскиот суд 
- - Гостивар за да даде наследничка изјава. 

Во противно по овој рок ќе и се постави1 ста-
рател и оставината ќе се расправи врз основа на 
неговата изјава. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, О. бр. 255/65. 
(15) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 447, страна 1234 е запишано следното: 
Досегашниот в. д. директор на Фабриката за тули 
и ќерамиди „Партизанка" од село Драчево, Пеце 
Тасевски, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За директор на Фабриката е назначен Иван 
Ивановски. Тој фабриката ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува со стариот регистиран потпис-
ник Спасе Пасинечки, шеф на сметководоството, 
сметано од 22. IX. 1965 година, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
563/65. (Н93) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 20-Х1-1964 година, страна 141, реден број 2 е 
запишано следното: Откупната станица, со седиште 
во Кочани, продолжува со работа и за натака, но 
не како погонска единица на Фабриката за шекер 
„4 ноември" од Битола, него на Земјоделско инду-
стрискиот комбинат „Пелагонија" од̂  Битола. 

Оваа промена е извршена, бидејќи горенаведе-
ната фабрика се фузира со две стопански органи-
зации и тоа: Земјоделските стопанства „Пелагони-
ја" — е. Догов ар ди и „Радобор" — е. Радобор. 

Сите права и обврски, како и правото на осно-
вач се пренесени на новооснованиот комбинат „Пе-
лагонија". 

Промената е запишана во регистарот врз осно-
ва на решението на Одделението за стопанство на 
Општинското собрание на општината Кочани број 
03-1673/1 од 6-1У-1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
106/64. (456) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
страна 141, реден број 3 е запишано следното: Се 
пропишува дејноста на Откупната станица во Ко-
чани на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пе-
лагонија" од Битола и тоа: организирање на земјо-
делско производство на шеќерна репка, договарање 
и откуп на шеќерна репка со индивидуални сел-
ско-стопански производители, земјоделски задруги 
стопанства и други работни и останати организации. 
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За раководител на Откупната станица е назна-
чен Михајло Иван Димитров, кој ја претставува 
и потпишува. 

Проширувањето на дејноста и запишувањето на 
новиот раководител е запишано во регистарот врз 
основа на решението на Одделението за стопан-
ство на Собранието на општината Кочани број 
03-6438/1 од 23-1Х-1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
174/64. (457) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 26-11-1965 година, страна 128, реден број 2 е 
запишано следното: Благој Тодосов, досегашен ди-
ректор на Мешовитото трговско претпријатие на 
мало „Злетовица" од Злетово, е разрешен од долж-
ност. На негово место за директор е назначен Љубе 
Ампев Милосов, кој заедно со регистрираниот кни-
говодител Томчо Насев Димитров, ќе го претставува 
и потпишува претпријатието. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа на записникот од работничкиот 
совет на претпријатието број 36 од 10-11-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
32/65. (459) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 7-1-1965 година, страна 218, реден број 7 е за-
пишано следното: Градежното претпријатие за ви-
соко и нисокоградба „Напредок" од Кочани, пре-
стана со работа бидејќи е споено со Претпријатието 
„Мелиоратор" од Кочани и заеднички образуваат 
едно ново претпријатие под назив: Градежно прет-
пријатие за висока и ниска градба „Трудбеник" — 
Кочани. 

Престанокот на претпријатието е запишано во 
регистарот врз основа на одлуката на работничкиот 
совет бр. 14—10/1 од 23-ХИ-1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, 
бр. 2/65). (453) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 12-Ш-1965 година, страна 219, реден број 2 е 
запишано следното: Конституирањето на Градеж-
ното претпријатие за висока и ниска градба „Труд-
беник" од Кочани е извршено на ден 12-11-1965 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
36/65. (454) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
ден 12-Ш-1965 година, страна 69, реден број 5 е 
запишано следното: Земјоделската задруга „Гиго 
Крстов" од село Кучичино, Кочанско, престана со 
работа, бидејќи се припојува со целата актива и па-
сива кон Земјоделската задруга „Брегалница" од 
село Бурилчево, Кочани. 

Престанокот на задругата поради припојување 
се запиша во регистарот врз основа на одлуката 
на Задружниот совет на Земјоделската задруга 
„Гиго Крстев" од село Кучичино, Кочани број 292 
од 26-Х-1694 година, одлуката на Задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Брегалница" од село Бу-
рилчево број 282 од 28-Х-1964 година и решението 
на Собранието на општината Кочани број 01-10057/1 
од 17-Х1-1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
15/65. (461) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
ден 12-111-1965 година, страна 69, реден број 4 е 
запишано следното: Иљо Кузманов, досегашен мага-
зионер на Земјоделската задруга „Брегалница" од 
село Бурилчево, е разрешен од должност. На негово 
место задругата ќе ја потпишува управникот на 
задругата Методи Борисов Јорданов. 

Промената на досегашниот потписник-магазио-
нер на задругата е запишана во регистарот врз ос-
нова на одлуката на Задружниот совет на задру«* 
гата број 348/1 од 20-1-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
35/65. (462) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 3-1У-1965 година, страна 222, ред. број 8 е за-
пишано следното: За шеф на сметководството на 
Керамидната фабрика и тулана „Пролетер" од Ви-
ница е назначен Александар Данилов. Тој заедно со 
директорот на фабриката Методи Миланов, ќе ја 
претставува и потпишува истата. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет - на фабриката бр. 
314 од 17-Ш-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
44/65. (455) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
ден 26-ХП-1964 година, страна 196, реден број 2 е 
запишано следното: Продавницата на „Пионир" — 
индустрија кожне галантерије, ковчега и ХТЗ оп-
реме од Славонски Брод, со седиште во Кочани, 
улица „Димитар Влахов" број 58, престана со својата 
работа. 

Престанокот на продавницата е запишан во ре-
гистарот врз основа на поднесената пријава број 5003 
од 8-ХП-1964 година и одлуката на работничкиот 
совет на претпријатието од 22-УП-1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
161/64. (460) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 27-П-1965 година, страна 193, реден број 6 е 
запишано следното: Престана со својата работа Зем-
јоделската задруга „Злетовка" од село Жиганци, Ко-
чанско, бидејќи е припоена кон Земјоделскиот ПРО-
ИЗВОДНО прехранбен преработувачки комбинат „Ис-
кра" од Кочани. 

Припојувањето е запишано во регистарот врз 
оснива, на одлуката на Комбинатот број 1688 од 
9-ХН-1964 година, одлуката на Земјоделската за-
друга , Злетовка" од село Жиганци број 793 од 
17-ХП-1964 година и решението на Собранието на 
општината Кочани број 01-11365/1 од 25-ХИ-1964 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
22/65. (463) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 27-11-1965 година, страна 188, реден број 2 е 
запишано следното: Благој Димитров, досегашен ди-
ректор на Самостојниот осигурител ен завод од Ко-
чани, е разрешен од должност. За директор е на-
значен Боро Александра Стојчев, кој заводот ќе 
го потпишува. 

Промената на директорот е запишана во ре-
гистарот врз основа на решението на Собранието на 
општината Кочани број 01-986/1 од 29-1-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
26/65. (464) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 25-ХН-1964 година, страна 216, реден број 7 е 
запишано следното: Се проширува предметот на ра-
ботењето на Трговското претпријатие на големо 
„Илинден" од Виница, со тоа што ќе врши трговска 
дејност на млински преработки од жито во прометот 
на мало и тоа во сите продавници на територијата 
на општината Виница, освен на продавниците во 
Виница. 
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Проширувањето на предметот на работењето е 
запишано во регистарот врз основа на одлуката на 
Работничкиот совет на претпријатието од 10-ХП-
1964 година и решението на Собранието на општи-
ната Виница број 0503—4432/1 од 15-ХН-1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
164/64. (466> 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-ХИ-1964 година, страна 216, реден број 8 е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Тргов-
ското претпријатие на големо „Илинден" од Виница 
со тоа што ке врши трговска дејност на огревно 
дрво и јаглен во прометот на мало и тоа во Виница. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа на одлуката на работничкиот 
совет на претпријатието од 10-ХП-1964 година и 
решението на Собранието на општината Виница 
број 0503—4432/1 од 15-ХП-1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
175/64. (467) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 29-111-1965 година, страна 287, реден број 3 е 
запишано конструирањето на Фабриката за деко-
ративни ткаенини во изградба од Радовиш на ден 
1-1-1905 година и истата отпочнува со редовно ра-
ботење. 

Конституирањето на фабриката е запишано во 
регистарот врз основа на одобрението од Собра-
нието на општината Радовиш, Отсек за стопанство 
број 05-4796/3 од 22-ХП-1964 година и решението 
број 01-5043 од 28-ХП-1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
46/65. (476) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 19-1У-1965 година, страна 152, реден број 3 е 
запишано следното: Откупна станица на Фабри-
ката за масло „Благој Горев" од Титов Велес — 
Претставништво во Радовиш престана со својата 
работа. 

Престанокот на Претставништвото од Радовиш 
е запишано во регистарот врз основа на одлуката 
на Работничкиот совет на Фабриката за масло „Бла-
гој Горев" од Титов Велес број 2 од 10-У1-1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
62/65. (477) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 5-1У-1965 година, страна 346, реден број 2 е 
запишано следното: Досегашниот директор на Шум-
ско-индустрискиот комбинат „Беласица" од Стру-
мица, Александар Терзиев, е разрешен од должност. 
На негово место за дирктор е назначен Димитар 
Поцков. 

Истовремено е запишан и престанокот на ра-
ботните заедници „Узгој, нега и заштита на шу-
мите'' како самостојни работни заедници со оддел-
ни жиро сметки, а целокупната актива и пасива 
ја презема шумскиот индустриски комоинат „±>ела-
сица" од Струмица. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Комбинатот број 
03-81/3 од 25-1-19о5 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
18/65. (481) 

Окружниот стопански суд во Штип .објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 26-ХП-1964 година, страна 163, реден број 12, е 
запишано следното: Досегашните потписници на 
Рудниците за олово и цинк „Злетово" од Ироби-
штип" и тоа: Властимир Живковиќ, финансиски 
директор, и Нанче Илиевски, главен инженер за 
инвестиции се разрешени од должност. Се назна-
чени за потписник! на рудникот Владо Гоговски, 
финансиски директор, Ратко Чоновски, главен ин-
женер за производство, и Манасов Томчо, комер-
цијален директор. 

Претпријатието полноправно ќе го потпишува 
главниот директор инж. Јонче Котевски, а во не-
гово отсуство ке го потпишува Ратко Поновски, гла-
вен инженер за производство, или Томчо Манасов, 
комерцијален директор. На паричните документи 
покрај главниот директор Јонче Котески, главниот 
инженер за производство Ратко Чоновски или ко-
мерцијалниот директор Томчо Манасов, претприда-
тието ќе го потпишуваат Владо Гоговски, финан-
сиски директор, или Милутин Рајиќ, шеф на смет-
ководството. 

Промената на потписниците е запишана во ре-
гистарот врз основа на решението на работничкиот 
совет на претпријатието број 5/410 од 11-УШ-1964 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
163/64. (471) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 2/-Х1-1964 година, страна 54, реден број 2 е 
запишано следното: Се менува фирмата и седиш-
тето на Општата земјоделска задруга „Водица" од 
село Сулдурци, Струмичко, која за натака ке гла-
си: Земјоделска задруга „Илинден", со седиште во 
село ВоЈславци, Струмичко. 

Истовремено се сменуваат и досегашните пот-
писници на задругата: Славчо Трајков, претседател, 
и Андон Здравев, книговодител, а за потписници 
на задругата се овластени: Димитар Јованов Рис-
тов, управник, и Костадин Атанасов Ристов, кни-
говодител. 

Промената на фирмата, седиштето и потписни-
ците се запишани во регистарот врз основа на од-
луките на Задружниот совет на задругата бр. 111 од 
6-Х-1964 година и од 5-11-19(34 година и одобре-
нието на Отсекот за стопанство на Собранието -Ја 
општината Радовиш број 05-4490/2 од 5-Х1-1964 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
141/64. (482) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 7-ГУ-1965 година, страна 215, реден број 6 е 
запишано следното: Досегашните потписници на 
Општинското трговско претпријатие на големо и 
мало „Иднина" од село Василево, Струмичко, и тоа: 
Алекса Василев, директор, и Васил Глигоров, шеф 
на сметководството, се разрешени од должност. За 
потписници на претпријатието се назначени Борис 
Караманов, директор, и Алија Мараков, шеф на 
сметководството. 

Промената на потписниците е запишана во ре-
гистарот врз основа на одлуките на работничкиот 
совет на претпријатието број 13 од 12-1-1965 го-
дина и број 27 од 23-1-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр« 
21/65. (483) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 22-111-1965 година, страна 231, реден број 2 е 
запишано следното: Досегашниот в. д. директор на 
Претпријатието за производство на лепенка, прера-
ботка на лепенка и печатарски услуги „Картотеке" 
од Св. Николе, Јордан Јачев Јовановски, е раз-
решен од должност. На негово место за в. д. ди-
ректор е назначен Петар Гошев Темелков. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа на одлуката на Работничкиот со-
вет број 168 од 6-Ш-1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
39/65. (487) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 28-ХП-1964 година, страна 232, реден број 2 
е запишано следното: За шеф на сметководството 
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на РЗПТ „Македонка" — Штип Погон ткаечница во 
Св. Николе е назначен Милошев Петар Борислав, 
кој заедно со директорот ќе ја претставува и потпи-
шува тЈббечницата. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на Централниот работнички совет при Ра-
ботната заедница „Македонка" — Штип бр. 115/РС 
од 18-ХН-1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
179/64. (488) 

. 
Окружниот стопански суд во Штип објавува де-

ка во регистарот на стопанските организации на 
ден1 27. XI. 1964 година на страна 49, реден број 2 
е запишано следното: Досегашната продавница 
„Спорт" од Штип престана да биде погонска еди-
ница на Производителното трговско претпријатие 
„Спорт" од Скопје, бидејќи истото се припоило кон 
Комбинат за производњу фискултурник реквизита 
„Спорт" од Београд и станува негов Погон со само-
стојна претсметка на приходи. 

Трговската продавница, со седиште во Штип, 
преминува на Комбинат за производњу фискултур-
ник реквизита „Спорт" од Београд и за натака ќе 
се води под следната фирма: Комбинат за произ-
водњу спортских реквизита „Спорт", Београд — Про-
давница број 54, со седиште во Штип, улица „Мар-
шал Тито" број 18. 

Продавницата ќе ги врши следните дејности: 
продажба на мало на сите врсти реквизити и опре-
ма од сопствено производство, како и продажба на 
производи од други производители како дополнува-
ње на асортиманот. 

Раководител на продавницата е Методи Зафи-
ров, кој е овластен да ја потпишува продавницата, 
но само во границите предвидени во уговорот на 
основачот. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Советот за трговину и угостителство 
Скупштине општине Палилула број 04-10430/1 од 
15. IX. 1964 година и решението на Окружниот сто-
пански суд во Скопје Фи бр. 735/63 од 21. XII. 1963 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
151/64. (496) 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА РАБОТНАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНИЦА ВО 
ТЕТОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување следните работни места: 
1. Директор 

2. Управител на Амбулантата во Тетово 

У слови: 
За работното место под 1 — ветеринарен факул-

тет, пет години работа во ветеринарна станица и 
положен стручен испит. 

За работното "место под 2 — ветеринарен факул-
тет, три години работа во ветеринарна станица и 
положен стручен испит. 

Молбите за конкурсот ќе се примаат 15 дена по 
неговото објавување. (217) 

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЕКО-
НОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор на наставник во звањето редовен професор, 
вонреден професор или доцент за предметот Матег 
матика за економисти. 

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на 
Факултетот. Рок за пријавување е петнаесет дена 
од објавувањето на конкурсот. (242) 

ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧ-
КО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА, СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за секретар на Институтот 
У с л о в и : 

Завршен правен факултет, положен државен 
испит и пракса на раководни работни места. 

Молбите со потребните документи кандидатите 
да ги достават до Институтот. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (243) 
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