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30. 
Врз основа на член 117 став 3 од Законот за 

здравствената заштита и организација на здрав-
ствената служба („Службен весник иа НРМ" бр. 
17/61 год.), Советот за народно здравје на Народна 
Република Македонија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

УСТАНОВИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Основањето и престанокот на постоеше на 

здравствените установи (во натамошниот текст: 
установи) како и сите промени настанати во текот 
на нивното постоење, се запишува во регистарот 
на здравствените установи, што по одредбите на 
овој правилник го води органот на управата над-
лежен за работите на народното здравје на народ-
ниот одбор на општината, на чие подрачје се осно-
ва, односно престанува да постои здравствената 
установа. 1 

Член 2 
Регистарот на здравствените установа е јавна 

книга. 
Надлежниот орган за водење на регистарот е 

должен на секого да му дозволи увид во региста-
рот и списите и да издава изводи на поедини уписи 
во регистарот на установата. 

Член 3 
Со запишувањето во регистар на здрав стесните 

установи, установата добива својство на правно 
лице. 

II Пријава и запишување во регистарот 

Член 4 , 
Пријава за запишување во регистар на устано-

вата содржи: 
1. назив на органот за основање на установата, 

број и датум на решението; 
2. називот и седиштето на установата; 
3. податоци за дејноста и организацијата на 

установата; 
4. податоците за средствата за основање и ра-

ботење на установата; 
5. оверен препис од актот за изборот, односно 

именувањето на органите на управувањето; 
6. име и звање на службеникот овластен за за-

стапување и потпишување на здравствената уста-
нова, како и границите на овластувањето. 

Кон пријавата се приложуваат: оверен препис 
на актот за основање на здравствената установа, 

правила за организацијата и работата на здрав-
ствената установа, оверени оригинални потписи на 
службеникот овластен да ја застапува и потпи-
шува установата и комисиски извештај дека се ис-
полнети пропишаните услови здравствената уста-
нова да може да отпочне со работа (член 116 од За-
конот за здравствената заштита и организација на 
здравствената служба). 

Член 5 
За секоја промена што ќе настане во однос од 

запишаните податоци во регистарот на установата, 
се поднесува пријава до органот надлежен за во-
дење на регистарот. 

Покрај пријавата за запишување на промените, 
се поднесуваат и исправи за настанатите промени. 

Член 6 
Ако пријавата не содржи потребни податоци 

предвидени1 во член 5 од овој правилник, надлеж-
ниот орган за регистрација ќе го повика управни-
кот, односно директорот на здравствената установа 
да во одреден рок, кој не може да биде подолг 
од 30 дена, ја дополни пријавата. 

III Книга за регистрација 

Член 7 
За регистрација на установата се води реги-

стар и збирка на исправи. 

Член 8 
Регистарот се води во форма на тврдо укори-

чена книга на која страниците се нумерисани, а 
листовите прошиени со емственик чии краишта се 
прицврстени на внатрешната страна на кориците 
со восок, врз кој е втиснат печатот на народниот 
одбор на општината. 

Член 9 
Збирка на исправи за регистрација се вода по-

себно за секоја установа во вид на фасцикли на 
кои се испишува називот на установата и број на 
регистарската листа. 

Во збирката на исправи се внесува пријавата 
за регистрација со сите исправи и прилози на ос-
нова на што е извршена регистрација односно на 
основа на што е извршено запишувањето на про-
мените во регистарот како и решението на органот 
за водење на регистарот за извршеното запишу-
вање. 

IV Запишување во регистарот 

Член 10 
Во регистарот на здравствената установа се за-

пишуваат сите податоци кои ги содржи пријавата 
за упис (член 4) пријавата за измени. 
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Член 11 
За секоја здравствена установа во регистарот 

постои одделен регистарски лист во кој се внесу-
ваат сите податоци од член 4 од овој правилник, 
како и сите понатака настанати промени. 

Член 12 
Ако две или повеќе здравствени установи се 

присоедиаат установата што настанала посебно ќе 
се регистрира како нова основана установа. 

Член 13 
Установите кои се присоединети, односно соеди-

нат со друга здравствена установа ќе престанат да 
постојат. Во регистарот каде се упитани овие уста-
нови ќе се стави забелешка за нивниот престанок 
и ќе се стави бројот на регистарската листа н1а 
ново запишаната здравствена установа. 

Член 14 
Престанокот на здравствената установа на ос-

нова на одлуката на надлежниот орган се запишу-
ва во одредената рубрика на регистарот со назнаг 
чуван»е на органот кој донел одлука за престано-
кот, како и број и дата на одлуката. 

Кон пријавата за престанок на здравствената 
установа се приложува одлуката на надлежниот 
орган за престанок на здравствената установа. 

Член 15 ј 
Запишувањето во регистарот се врши со мас-

тило. I 
Ако запишувањето е извршено погрешно, ис-

правката се врши на тој начин, што грешно испи-
шаниот текст се прецртува така што да остане чит-
лив, а над него со црвено мастило се испишува но-
виот текст. I 

По секое запишување се повлекува водоравна 
линија преку целиот лист. Кога листот ќе се ис-
полни до крајот наредното запишување се прене-
сува на нов регистарски! лист, на кој се вршат на-
тамошните запишувања под истиот регистарски 
број. ( 

Секое запишување во регистарот како и ис-
правките ги потпишува службеникот што го извр-
шил запишувањето, односно исправките. 

Член 16 , 
Надлежниот орган за водење на регистарот по 

дадената пријава е должен да донесе решение за 
секое запишување во регистарот. 

Решението со кое се одредува запишувањето 
во регистарот на пријавеното основање-, промена, 
престанувањето на постоење, како и извршените 
исправки ги содржи податоците што се внесуваат 
во регистарот. Ј 

Член 17 
Управниот орган на народниот одбор на оп-

штината надлежен за водење на регистарот на 
здравствените установи, ќе го објави во „Службен 
весник на НРМ" на трошок на здравствената 
установа решението за упис како и извршените 
промени во регистарот. 

Член 18 
Органот што го води регистарот должен е да 

донесе решение за запишување и истото да го из-
врши во рок од 15 дена од денот на примањето на 
пријавата за запишување во регистарот. 

Член 19 
Против решението оа надлежниот орган за ре>-

страција со кое се одбива запишувањето- во реги-
стар може да се изјави жалба во рок од 15 дена по 
приемот на решението на органот на управата над-
лежен за работата на народното здравје на околи-
скиот народен одбор. ^ 

Член 20 
Советот за народно здравје на Народна Репу-

блика Македонија води евиденција посебно за се-
која здравствена установа што е запишана во ре-
гистарот на здравствената установа и секоја на-
станала промена. 

По добиеното решение за извршено запишува-
ње во регистарот на здравствените установи, Со-
ветот ги запишува во евидентната книга која ги 
содржи сите податоци внесени во регистарот на 
здравствената установа. 

V Преодни и завршни одредби 

Член 21 
Во ново устроениот регистар на здравствените 

установи народниот одбор на општината ќе ги вне-
се досегашните здравствени установи регистрирани 
по Правилникот за регистрација на установите со 
самостојно финансирање Службен лист на ФНРЈ" 
број 27/55) и со потврден препис на изводот на ре-
гистарот на здравствените установи ќе го достави 
на потпис на здравствената установа и Советот за 
народно здравје на Народна Република Македо-
нија. 

Член 22 1 

Народните одбори на општините се должни да 
устрој ат регистар на здравствените установи и 
збирка на исправи за регистрација од член 7 од 
овој правилник и во рок од 30 дена по стапување 
во сила на овој правилник. 

Член 23 
Народните одбори на општините се должни до-

сегашните регистри и збирки на исправи, за реги-
страција да ги сообразат со одредбите на овој пра-
вилник во рок од 30 дена по стапувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 24 I 
Приложениот образец на регистарот на здрав-

ствените установи е составен дел на овој правил-
ник. 

Член 25 I 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

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

Бр. 02-605/1 I 
19 јануари 1962 година 

Скопје , 
Претседател 

на Советот за народно здравје на НРМ, 
Васил Горгов, е. р. 
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Регистар на здравствените установи 
Регистарски лист број свеска 
Назив на здравствената установа 
Седиште 

1. Реден број 
2. Датум и број на решението на основа кое е извршено запи-

шувањето 

3. Назив на органот кој ја основал здравствената установа, број 
и датум на основањето 

4. Назив на органот кој е надлежен за работите и задачите на 
здравствените установи 

5. Име и презиме на овластениот службеник за застапување и пот-
пишување на здравствената установа 

6. Делокругот и задачите на здравствените установи 
7. Вредност на основните средства со кои управува здравствената 

установа , 

8. Органи на установата и »нивното седиште 
9. Спојување, пријавување, престанок и бришење на здравствените 

установи и датум на запишувањето на промената 

10. Датум на извршеното запишување и потпис на службеникот 
кој е извршил 

11. Примедба: 

31. 
На основа член 52 и член 60 став 1 точка 4, 5 

и 6 од Законот за здравственото осигурување на 
земјоделските производители („Службен весник на 
НРМ", број 15/60 година), Управниот одбор на Фон-
дот за задолжително здравствено реосигурување на 
земјоделските производители при Републичкиот за-
вод за социјално осигурување — Скопје донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА З А СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

, I. Во Одлуката за спроведување на здравстве-
ното осигурување на земјоделските производите-
ли, во точка I став 1 се менува и гласи: 

„Премијата, која околиските фондови за здрав-
ствено осигурување на земјоделските производи-
тели ќе ја уплатуваат за реосигурување, се утвр-
дува на 4,5% од основицата што ја сочинува обло-
жениот придрн)ес за земјоделските производители 
за 1961 година". 

И. Точка II се менува и гл ари: 
„Во смисла на член 37 став 1 под б) од Прави-

лата на Фондот за задолжително здравствено ре-
осигурување на земјоделските производители, на-
доместување од Фондот се врши само во случај 
кога поради понискиот просек на катастарскиот 
приход и разликата во структурата на земјодел-
ските производители, просечниот обложен придоб-
ие е за основното здравствено осигурување по оси-
гурено лице е понизок: од републичкиот просек 
(стварен просек без отстапување)". 

Ш. Точка Ш се менува и гласи: 
„Придржувајќи се на член 38 став 1 под в) од 

Правилата за фондот, доколку просечниот годи-
шен обложен придонес за основното здравствено 
осигурување по осигурено лице е помал од репу-
бличкиот просек, надоместување ќе се врши во 
80%-тен износ на разликата помеѓу републичкиот 
просек и просекот на околискиот фонд за здрав-
ствено осигурување на земјоделските производи-
тели". 

IV. Точка; IV став 1 под 3 и 4 се менува и 
гласи: | 

„1. Утврдувањето на износот на надоместот за 
поодделни случаи на з адрл жител но здравствено 
реосигурување се врши врз основа на финансиски 
и статистички показатели. 

2. Врз основа на финансиски и статистички по-
казатели Републичкиот завод за социјално осигу-
рување тримесечно': 

а) врши пресметнување на надоместот за оние 
фондови каде настанале случаи на реосигурување и 

б) донесува решенија за признавање правото 
на надоместот и за висината на надоместот за по-
одделни случаи". 

V. По точка IV се додава нова точка V која 
гласи: 

„Се овластува Републичкиот завод за социјал-
но осигурување да донесе детални упатства за на-
чинот на п р е с м е т у в а њ е на премијата и надоме-
стувањето од фондот". 

VI. Точка V станува точка VI. 
VII. Оваа одлука влегува во сила откако ќе ја 

потврди Извршниот совет, а ќе се применува од 
1 јануари 1961 година. 

Број 07-40/2 
23 октомври 1961 година 

Скопје 
Директор, Претседател, 

Душко ѓорѓиев, е. р. Наум Пејов, е. р. 
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На основа член 52 од Законот за здравствено 
осигурување на земјоделските производители во 
врска со член 37 став 2 од Правилата за работа на 
Фондот за задолжително здравствено реосигуру-
вање на земјоделските производители, Извршниот 
совет ја потврдува Одлуката за изменување и до-
полнување на Одлуката за спроведување на за-
должително здравствено реосигурување на земјо-
делските производители. 

Бр. 09-3689/1 
11 декември 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брановски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

О/ласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2760 од 23 март 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Дукова Софија, родена на 4 август 1940 година во 
Охрид, Охридска околија, од татко Дуков Тодор и 
мајка Лојза, така што во иднина роденото име ќе и 
гласи Соња. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (39) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-20523 од 6 февруари 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Тодоровска Десанка, родена на 30 ноември 1939 
година во село Побожје, Скопска околија, од татко 
Тодоровски Александар и мајка Перса, така што 
во иднина роденото име ќе и гласи Севда. 

Оваа промена важи од денот на, објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (90) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2774/1 од 23 февруари 
1962 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Исмаили Исмаил, роден на 15 февру-
ари 1929 година, во Гостивар, од татко Абдула и 
мајка Хедисе, така што во иднина фами лиј арното 
име ќе му гласи Топчиу. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (94) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-25378/2-61 од 8 март 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Муниши Беќир, роден на 26 август 1945 година 
во село Лисец, Тетовска околија, од татко Изет и 
мајка Рухиде, така што во иднина роденото име ќе 
му гласи Амет. 

Оваа промена важи од! денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (97) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2775/1 од 27 февруари 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Османи Љухан, роден на 15 октомври 1961 год. 
во село Пирок, Тетовска околија, од татко Мусли 
и мајка Хабубије, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Неџати. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (98) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2668/1 од 26 февруари 
1962 година, ја одобри промената на личното име 
на Алиев Заим, роден на 27 август 1927 година во 
село Нижеполе, Битолска околија, од татко Расиб 
и мајка Ху ение, така што во иднина личното име 
ќе му гласи Реџеповски Есат. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (99) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4672 од 17 март 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Василевски Љубиша, роден на ден 2 мај 1932 год. 
во е. Једоарце, Тетовска околија, од татко Тома 
и мајка Сирма, така што во иднина личното име 
ќе му гласи Тасевски Љубе. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (102) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4673 од 26 март 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарно^ име 
на Трајковиќ Слободанка, родена на 6 јули 1943 
година во гр. Белград, НР Србија, од татко Боро 
и мајка Бисиљка, така што во иднина фамилијар-
н и о име ќе и гласи Ѓурашковиќ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
ЕО „Службен весник на НРМ". (106) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД во штип 

Стефанка Колева, од е. Муртино, поднесе до 
овој суд тужба за развод на бракот против Иван 
Колев, од е. Куклиш, а сега во Бразилија со непо-
зната адреса. 

, Бидејќи сегашната адреса на тужениот е не-
позната, се повикува во рок од еден месец од обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на НРМ" 
да се јави или да одреди свој застапник. Во про-
тивно, судот по службена должност ќе му го од-
реди за застапник Александар Токаров, приправ-
ник во Околискиот суд во Струмица, и делото ќе 
се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 30/62. (91) 

Феризе Сали Омерова, од е. Градец, поднесе до 
овој суд тужба за развод на бракот против Сали 
Али Омеров, од село Градец, а сега во Турци ја со 
непозната адреса. , 



И април Ш2 Вр. 10 — Стр. 137 

Бидејќи сегашното местожителство и адресата 
на тужениот е непозната се задолжува во рок од 
месец дена од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на НРМ" да се јави иди да одреди свој 
застапник. Во противно, судот по службена долж-
ност ќе му го одреди за застапник Милан Јовано-
виќ, приправник во Окружниот суд во Штип, и де-
лото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 66/62. (92) 

ОКРУЖЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Тужителката Милка Методија Патаровска, по 
татко Јока, од е. Равна Река, поднесе тужба за раз-
вод на бракот против тужениот Методија Мелетов 
Патаровски, роден во село Лазарополе, Тетовско, 
со последно живеалиште во Куманово, а сега со 
непознато место на живеење. | 

Се повикува тужениот Методија Мелетов Па-
таровски, роден во е. Лазарополе, а сега со непо-
знато место- на живеење, да во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник ка 
НРМ" ја соопшти на судов својата точна адреса 
или да се јави лично. Во противен случај ќе му 
биде одреден застапник на негови трошоци. 

Од Окружниот суд во Куманово, П. бр. 186/61. 
(93) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА 

При Околискиот суд во' Битола се води постап-
ка за поништување на чекот бр. 346014 во износ од 
60.000 динари, издаден од Комуналната банка — 
Битола, на име Ратка Дуева. ( 

Се повикува секој што има некаков интерес 
или го нашол чекот да го извести Околискиот суд 
во Битола, во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас. Во противно, по истекот на рокот, чекот 
ќе биде прогласен за поништен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Битола, Р. бр. 14/62. (85) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ШТИП 

При ОКОЛИСКИОТ суд) во Штип е подигната по-
стапка за поништување на загубените чекови бр. 
385,483 на сума од 35.000 дин. и бр. 385484 на сума 
од 30.000 динари, издадени од Комуналната банка 
во гр. Штип на деи 14-Х-1961 година, на име Пет-
ров Павле, од гр. Штип. 

Се поканува секој што ги притежава чековите 
или нешто знае за ни{в, да јави или да ги претста-
ви на Судот во рок од 60 д|ена од денот на обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на НРМ". 
Во противен случај, по истекот на горниот рок, че-
ковите ќе бидат огласена за неважни. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Штип, Р. бр. 63/62. (82) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

При ОКОЛИСКИОТ суд во Гостивар е подигната 
оставинска постапка за расправување оставината 
на покојниот Речани' Расим, од Гостивар, општина 
Гостивар«, околија Тетовска. 

Согласно со чл. 219 од Законот за наследување, 
се поканува наследникот Речани Расимов Нијази 
да се јави при овој суд за да даде наследничка из-

јава, лично или преку полномошник, во рок од 
една година од денот на објавувањето на огласот 
во „Службен весник на НРМ". Во противно, по 
истекот на рокот, ќе му се постави старател и врз 
основа на неговата изјава и расположивите сведе-
нија, судот ќе ја расправи оставината. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Гостивар, О . бр. 64/61. (86) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ОВ. НИКОЛЕ 

Паунов Ванев Коце, од гр. Св. Николе, ул. „Ла-
зар Колишевски" бр. 116, поднесе предлог за из-
вршување против извршеникот Паунов Наумов 
Ване, земјоделец од Св. Николе, ул. „Лазар Ко ди-
шевски" бр. 116, за наплата на сума од 200.000 дин. 

Барателот Коце Ванев Паунов предложи на-
платата да се изврши по пат на јавна продажба на 
една приземна куќа на улица „Лазар Ко дишевски'" 
бр. 116 во гр. Св. Николе, К. П. 540 — 30/56. 

Јавната продажба ќе се изврши на ден 19-IV-
1862 година во 10 часот пред пладне во Судот, 
соба бр. 6. 

Вредноста на куќата е утврдена на сума од 
240.000 динари. Најниската прва понуда е 80.000 
динари. Учесниците учествуваат 10% во готово на 
касата на судот. 

Се покануваат сите оние што притежаваат ма 
какво право на горниот непокретен имот, поради 
кое продажбата не би била дозволена, да го при-
јават на овој суд најдоцна до отпочнувањето на 
продажбата. Во противно, тоа, право не ќе можат 
да го остварат. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Св. Николе, И. бр. 45/61. 
(84) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 358, страсна 1183, свеска I е запишано 
следното: Угостителското претпријатие „Ловец" од 
село Богомила, согласно со решението на Народ-
ниот одбор на општината Богомила под бр. 01-3884 
од 23-Х1-1961 година, е ставено во редовна ликви-
дација. 1 

За членови на ликвидационата комисија, со ре-
шението на Народниот одбор на општината Бого-
мила под бр. 08-3953 од 28-Х1-1961 година се назна-
чени следните лица: Апостол Ставревски, претсе-
дател на комисијата Томо Костадиновски и Борис 
Маневски, членови на комисијата. 

За ликвидатор на претпријатието е назначен, 
со решението на Народниот одбор на општината 
Богомила под бр. 08-4013 од 2-ХИ-1961 година, Не-
грија Димовски. Тој претпријатието во редовна 
ликвидација ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето, сметано 
од 9-1-1962 година. 

На досегашниот потписник Јован Акимовски, 
раководител, му престанува правото за потпишу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 20/62. (190) 
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РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13-1У-1961 година, рег. бр. 9/61, свеска II, е запи-
шано под фирма: Претпријатие за производство на 
метална и електрична стока „Метал", со седиште 
во Ресен. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: производство на разна метална и 
електрична стока. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината Ресен бр. 01-3095/1 од 31-111-1961 год. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Наум Јончев Таневски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 142/61. (1024) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-1У-1961 година, рег. бр. 146/55, свеска I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Ресен на Прет-
пријатието „Иднина" од Битола. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на конфек-
ција од сопствено производство. 

Продавницата е основана од Конфекционото 
претпријатие „Иднина" од Битола, а согласно со 
одобрението на НО на општината Ресен бр. 05-2579/1 
од 12-1У-1961 год. | 

Раководител на продавницата е Бучковски 
Живко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 171/61. I (1025) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ЗО-У-1961 година, рег. бр. 2/6(}, свеска II, е запишана 
под фирма: Продавница во Струга на Трговското 
претпријатие „Храна" од Струга. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на месни пре-
работки, млински преработки, производи од шеќер 
и какао, преработки од зеленчук и овошје, алко-
холни и безалкохолни1 пијалоци, железарска и ме-
тална стока, животни намирници и предмети за 
куќни потреби. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Храна" од Струга, а согласно со одобрението на НО 
на општината Струга бр. 07-3731/1 од 16-У-1961 год. 

Раководител на продавницата е Кадри Муреим, 
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 215/61. , (1028) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-У-1961 година, рег. бр. 2/60, свеска И, е запи-
шана под фирма: Продавница во Струга на Тр-
говското претпријатие „Храна" од Струга. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на месо и месни преработки1, млински преработки, 
деликатеси производи, производи од шеќер и ка-
као, зеленчук, овошје и преработки, млеко и млеч-
ни производи, леб и печиво, алкохолни и безалко-

холни пијалоци, живина, јајца, пердув, дивеч, га-
лантериска и базарска стока и играчки, производи 
од гума и каучук, пластични маси, железарска и 
метална стока, бои, лакови, хемикалии и прибор, 
парфимериска и козметичка стока, стакло, пор-
целан и керамичка стока, животни намирници и 
предмети за куќни потреби, преработки од тутун, 
кибрит и прибор, производи од домашна ракотворба 
и уметнички занаети и дрогериска стока. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Храна" од Струга, а согласно со одобрението на 
НО на општината Струга бр. 07-3731/1 од 16-У-1961 
година. 

Раководител на продавницата е Кулачин Пу-
ниша, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 216/61. (1029) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1У-1961 година, рег. бр. 14/61, свеска I, е запи-
шана под фирма: Продавница на машини за шие-
ње во Битола на Фабриката „Владо Багат" од За-
дар. Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мишини за шиење од свое производство, 
продажба на делови и прибор за истите, вршење 
на сервисни услуги и организирање на курсеви за 
употреба на машините и кроење. 

Продавницата е основана од Фабриката „Владо 
Багат" од Задар, а согласно со одобрението на НО 
на општината Битола бр. 06-5391/60 од 31-111-1961 
година. | 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Сотир Ѓорѓиевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 125/61. (1003) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-1У-1961 година, рег. бр. 15/61, свеска I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола на Занает-
чиското претпријатие „1. мај" од Пирот. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
мало на конфекција, јоргани и душеци производи 
ство на претпријатието, како и куса и плетена сто-
ка за дополнение на асортиманот. 
^ Продавницата е основана од Претпријатието 
„1 мај" од Пирот, а согласно со одобрението на НО 
на општината Битола бр. 06-1350 од 20-1У-1961 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Лазаревски 
Ѓорѓи, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 164/61. (1004) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-ГУ-1961 година, рег. бр. 16/61, свеска I, е запи-
шана под фирма: Продавница за чевли во Прилеп 
на Фабриката за чевли „Козара" од Земун. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
мало на чевли. 
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Продавницата е основана од Фабриката за чев-
ли „Козара" од Земун, а согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 
04-1015 од 13-111-1961 година. 

Продавницата ќе ја потпишува Милан Груев-
ски, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 174/61. . (1022) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 88, страна 253, е запишана под фирма: Фа-
брика за бонбони и чоколади „Европа" — Скопје — 
Продавница во Скопје. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на сите видови произ-
води од сопствено производство. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Фабриката за бонбони и чоколади „Европа" 
— Скопје, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Ид ади ја — Скопје под број 
7744/1 од| 18-У-1961 год. 

Раководител на продавницата е Вера Бачевска. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 464/61. (1153) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 708, страна 7, свеска II, е запишан под фир-
ма: Угостителско претпријатие — Ресторан за само-
послуга „Исхрана" во изградба — Скопје. Предмет 
на работењето на претпријатието е: промет од ис-
храна и промет од пијалоци. 

Претпријатието е основано од) Народниот одбор 
на општината Ида ди ја — Скопје со решение бр. 
11961 од 1-УП-1961 год. и решение бр. 11961/2 од 
21-УИ-1961 година. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Живко Мијовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 487/61. (1160) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-УП-1961 година, страна 105, ред. бр. 2, е запи-
шана под фирма: „Тутун" трифика-киоск бр. 2, со 
седиште во Берово. Предмет на работењето на тра-
фиката е: продажба на цигари, кибрит, вредносни-
ци, прибор за пишување, прибор за пушење, при-
бор за бричење, разни разгледници и хигиенска 
гума на мало. 

Раководител на трафиката е Гугуевски Атанас, 
кој не е овластен да ја потпишува. Истата ќе ја 
потпишува директорот на претпријатието „Тутун" 
— Скопје. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Тутун" — Скопје, чие основање е одо-
брено со решението на Народниот одбор на општи-
ната Берово бр. 03-720/1 од 17-1У-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 131/61. (1072) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-УП-1961 година, страна 128, реден број 3, е за-
пишан под фирма: Занаетчиски месарски дуќан 
бр. 1, со седиште во Рудничка населба Пробиштип. 
Предмет на работењето на дуќанот е: месарска и 
изработки од месо (колбасичарска). 

Дуќанот е основан од Сточаре кото земјоделско 
стопанство „Чашица" од е. Бучиште, чие основање 
е одобрено со решението на Народниот одбор на 
општината Пробиштип бр. 05/2-27/9 од 19-1У-1961 г. 

Раководител на дуќанот е Трајко Анастасов, 
кој не е овластен да го потпишува. Истиот ќе го 
потпишува директорот на стопанството Војслав Ди-
митровски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 105/61. (1075) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-VI-1961 година, страна 184, ред. бр. 1, е запишана 
под фирма: Продавница, со седиште во Кочани на 
Фабриката за чевли „Пролетер" од Белград. Пред-
мет на работењето на продавницата е: трговија на 
мало со чевли од сопствено производство и други 
производи, поради дополнување на асортиманот, 
како и артикли сврзани со таа дејност, т. е. чорапи, 
врвци, боја, лажици и калапи за чевли. 

Раководител на продавницата е Михајлов Ни-
кола, кој е овластен да ја потпишува во границите 
што му се дадени од Фабриката. Според тоа рако-
водителот може да заклучува договори и да из-
дава кредитни писма до износ од 10.000 динари и 
тоа само за набавка на канцелариски материјал, 
материјал за одржување хигиена, за купување на 
огрев и осигурување имовината во продавницата. 

Продавницата е запишана во регистарот врз 
основа на решението на Одделението за стопан-
ство и труд при НО на општината Кочани бр. 03-
7834/1 од 8-Ш-1961 год. и решението Фи бр. 928/54 
од 16-ХП-1954 год. на Окружниот стопански суд во 
Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 74/61. (1076) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-У11-1961 година, страна 295, ред. бр. 5, е запи-
шан под фирма: Деловно здружение „Југонамук" — 
Сервис за преработка на памук и свилени кожур-
ци, со седиште во Струмица. Предмет на работе-
њето на сервисот е. егренирање на суров памук, 
бадирање и експедиција, класирање на памук и 
свилени кожурпи, сортирање, третирање и дезин-
фекција на памучно семе. 

Сервисот е основан од Деловното здружение на 
организациите за производство, егренирање и про-
мет на памук и свилени кожурци „Југопамук" од 
Струмица. 

Овластени лица за потпишување на сервисот се: 
Ристо Буралиев, раководител, и Славчо Иванов, 
раководител на сметководството. 
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Основањето на сервисот е запишано во реги-
старот врз основа на решението на НО на општи-
ната Струмица бр. 03-4057/1 од 18-УН-1961. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 125/61. (1086) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 404, страна 301, свеска II, е запишан под 
фирма: Деловно здружение на организациите за, 
производство, егренирање и промет со памук и сви-
лени1 кожурци „Југопамук", Струмица, Сервис за 
преработка на памук во Неготино. Предмет на ра-
ботењето на сервисот е: а) егренирање на суров па-
мук, балирање и експедиција; и б) класирање на 
суров памук. 

Сервисот е основан од Деловното здружение 
„Југопамук" од Струмица, а согласно со решението 
на Народниот одфор на општината Неготино бр. 
04-1720/1 од 26-У1-1961 година. 

Сервисот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Тодор 
Лазов Мишев, раководител. 

Од Окружниот стопански суд. во Скопје, Фи 
бр. 458/61. (1146) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 704, страна 1183, свеска II, е запишана под 
фирма: Комбинат за кожи и чевли од Пеќ — Про-
давница во Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на чевли и прибор на мало 
од сопствено производство. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Комбинатот за кожи и чевли од Пеќ, а со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната Кале — Скопје бр. 1756 од 6-Ш-1961 година. 

Раководител на продавницата е Никола Урумов 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува во границите на овластувањето Сапун-
џија Ризо, главен директор на Комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 353/61. , (Ц51) 

КОНКУРСИ 
КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ ПРАШАЊА 

НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА СКОПСКА 
ОКОЛИЈА 

распишува 

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

Земјоделската станица на Скопска околија 

УСЛОВИ: Земјоделски факултет, положен стру-
чен испит и да работел подолго време во струката 

Плата по Законот за јавните службеници. 
Конкурсот останува отворен др пополнувањето 

на работното место. 

Пријавите со документите по член 31 од ЗЈС се 
предаваат во Народниот одбор на Скопска околија. 

(376) 

Републичката индустриска комора — Скопје 

распишува 

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

1. Секретар на Стручната секција за текстилна 
индустрија и 

2. Одговорен на Рефератот за техничка помош, 
саеми, изложби и др. , 

Услови: - ^ 
За работното место под точка 1) потребно е 

кандидатот да има завршено текстилно техничко 
училиште и 15 години работен стаж во струката, 
под точка 2) да има завршено економски факултет, 
најмалку 5 години работен стаж во струката и по-
знавање на еден странски јазик по возможност 
Англиски. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а положај на по Правилникот за службени 
ците на Комората. 

Молбите таксирани со 50 динари и податоци 
за движењето во службата да се доставуваат Др 
горната адреса. ( 

Конкурсот ќе трае 15 дена по неговото објаву-
вање, а во случај на непријавување на соодветни 
кандидати останува отворен до пополнувањето на 
гореспоменатите работни места. (350) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ ПРАШАЊА 
НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА СКОПСКА 

ОКОЛИЈА 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување работното место ДИРЕКТОР на 
Околиската управа за патишта во Скопје 

УСЛОВИ: технички факултет (градежен отсек), 
со над десет години практика во струката, или со 
завршено средно-техничко училиште (градежен от-
сек) со над 15 години работен стаж во струката. 

Конкурсот останува отворен до пополнувањето 
на работното место. 

Пријавите со документите по член 31 од ЗЈС 
се предаваат во Народниот одбор на Скопска 
околија. (377) 
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