
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОН ИЈ А 

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

Понеделник, 25 јуни 1962 
Скопје 

Број 19 Год. XVIII 

Претплатата за 1962 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 100 дин 
Жиро сметка број 802—11У1—698. 

74. 
На основа член 49 од Уредбата за финанси-

рање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 12/55 г.) и член 53 од Правилникот 
за пресметнување и плаќање на придонесите од 
личниот доход од работен однос („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 25/61 и 5/62 година), Собранието на Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување — 
Скопје, на својата седница одржана на ден 16. IV. 
1962 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДДЕЛЕН ПРИДОНЕС НА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Најмал број на осигуреници запослени кај 
поодделни исплатители на личниот доход, кој 
обврзува на одредување на одделен придонес се 
утврдува на 40 работници, односно службеници. 

Во овој број не влегуваат учениците во сто-
панство и работниците што се во привремен' рабо-
тен однос. 

Собранието на поедини околиски заводи за со-
цијално осигурување можат со свои одлуки да 
предвидат и помал број на осигуреници кој обвр-
зува на одредување на одделен придонес за здрав-
ствено осигурување. ^ 

Во основот за пресметување и плаќање на 
одделен придонес за здравствено осигурување вле-
гуваат нето примања на кој се плаќа придонес по 
општите стопи или по стопи на придонесот за 
здравствено осигурување. 

2. Најмал просечен расход за здравствено оси-
гурување на еден активен осигуреник, како и нај-
низок процент на отсуствување од работа по бо-
лест и повреда, за кое отстапување ќе се опре-
делува одделен придонес се утврдува: 

а) најмал просечен расход за здравствено 
осигурување на еден активен осигуреник годишно 
од Дин.: 9.000 во кој основ влегуваат расходите за 
надомест вместо плата по болест и повреда и бол-
ничко лекување, 

б) најнизок процент на отсуствување од ра-
бота по болест и повреда 2,70%. 

Како основ за применување на одделен при-
донес служи просекот на расходите наведени под 
а) и процентот на отсуство од работа наведен под б) 
остварен во претходно тримесечје. 

3. За поодделни стопански гранки одвоено од 
точка 2 под б) се одредува процент на отсуству-
вање од работа и тоа: 1 

— шифра 115 обоена металургија 6,50 
„ 116 неметални рудници 3,50 
„ 117 метална индустрија 3,20 
„ 120 хемиска индустрија 4,10 
„ 121 индустрија на град. мат. 3,70 
„ 122 дрвна индустрија 3,50 
„ 124 текстилна индустрија 4,90 
„ 125 инд. за кожи и кондури1 3,70 
„ 127 прехранбена индустрија 3,50 
„ 128 графичка индустрија 5,10 
„ 129 тутунова индустрија 4,60 
„ 411—416 градежништво 3,10 
„ 511 железнички сообраќај 3,10 
„ 512—516 поморски, езерски, возду-

хопловни и друмски соо-
браќај 3,00 

„ 811—813 комунална дејност 3,10 

Одделниот придонес за исплатителите на лич-
ниот доход по гранките наведени во точка 3, ќе се 
применува само на процент на изостаноци од ра-
бота по болест и повреда, а не и на расходите по 
здравствено осигурување, без оглед на висината 
на бројот на зашилените работници и службеници. 

4. Најмало отстапување од просекот на расхо-
дите за здравствено осигурување по« еден активен 
осигуреник и најмало отстапување од процентот на 
отсуствување од работа по< болест и повреда за 
чие пречекорување задолжително ќе се определува 
одделен придонес, се одредува: 

а) кај расходите, отстапување за секој 500 ди-
нари годишно или тримесечно 125 динари и 

б) кај отсуствување од работа, за секое отста-
пување од 0,30%. 

5. Најмалите стопи за одделен придонес за 
здравствено осигурување што ќе се определуваат 
задолжително за определеното отстапување од 
просекот на расходите односно од процентот на от-
суствување од работа на подрачјето на околискиот 
завод за социјално осигурување во точка 4 од оваа 
одлука, се утврдува на 0,50% на нето износ на лич-
ниот доходи со што највисока стопа на оддел-
ниот придонес за здравствено осигурување не мо-
же да изнесува повеќе од 4% односно стопа за 
враќање — бонифицирање на придонесот повеќе 
од 2% од нето износ на личниот доход. 
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На основа наведените елементи во точка 4 на 
оваа одлука одделните стопи се одредуваат: 

а) за отстапување над просекот 

Ако е просекот на расхо-
дите надминат ѕа 

годишно тромесечно 

Отсуству-
вање^ 

надминато 

Стопата на 
одделен при-
донес на ли-

чен доход 
изнесува 

500 125 0,30 0,50% 
1.000 250 0,60 1% 
1.500 375 0,90 1,50% 
2.000 500 1,20 2% 
2.500 625 1,50 2,50% 
3.000 750 1,80 3% 
3.500 875 2,10 3,50% 
4.000 1.000 2,40 4% 

б) За отстапување под просекот 

За расходите помали за 

годишно тромесечно 

Отстапување 
помало 

Стопат* на 
одделен при-
донес на ли-

чен доход 
за враќање 

изнесува 

на одделен придонес под 07 број 1632/1 од 29 V. 
1962 година. 

07 број 1496/1 
3 мај 1962 година 

Скопје 
Директор, Претседател, . 

Душко Ѓорѓиев, е. р. Горе Дамески, е. р 

Собранието на Сојузниот завод за социјално 
осигурување — Белград под 06 број 3933/3 од 8. V. 
1962 година даде согласност во смисла на тон. 11 
од предната Одлука. 

Директор, 
Душко Ѓорѓиев, е. р. 

500 125 0,30 0,50% 
1.000 250 0,60 1% ЗА 
1.500 375 0,90 1.50% 

ј 2.000 500 1,20 2% 
6. Врз основа на член 50 од Уредбата за фи-

нансирање на социјалното осигурување, собрани-
јата на околиските заводи за социјално осигуру-
вање донесуваат таблици на одделен придонес за 
здравствено осигурување со тоа што треба задол-
жително да се земаат предвид минималните стопи 
предвидени по точка 5 од оваа одлука и во тие 
рамки да се донесуваат. 

7. Ако е просекот на расходите, односно от-
суствувањето од работа на подрачјето на околи-
јата пониска од утврдените просеци со оваа одлука 
(пониски од 9.000 динари годишно односно 2,70%), 
собранијата на околиските заводи за социјално 
осигурување, своите таблици ги утврдуваат спрема 
препеците на подрачјето на око ли јата. 

8. Ако кај поодделни обврзници на придонесот 
се утврди отстапување и од најмалиот просек на 
расходите за здравствено осигурување, односно 
најмалите проценти на отсуствување од работа по-
ради болест и повреда, околискиот завод за соци-
јално осигурување ќе определи стопа на придоне-
сот по основ кој дава поповолна стопа. 

9. Одредените проценти за поедини стопански 
гранки (точка 3 од оваа одлука) заводите се долж-
ни да ги земаат предвид при донесувањето на таб-
лиците по одделна стопа со тоа што секоја сто-
панска гранка ќе донесат одделни таблици1. 

10. Упатство за начинот на спроведувањето на 
оваа одлука дава Извршниот одбор на Собранието 
на Републичкиот завод за социјално осигурување 
— Скопје. 

11. Оваа одлука влегува во сила кога нејзината 
согласност ќе ја потврди Собранието на Сојузниот 
завод за социјално осигурување и ќе се објави во 
„Службен весник на НР Македонија". 

12. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за висината на стопите 

75. 
На основа член 25 и 26 од Уредбата за финан-

сирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" број 12/55 г.), Собранието на Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување — 
Скопје, на својата седница одржана на ден 16-1У~ 
1962 година, ја донесува следната 

О Д Л У К А 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ 

I 

Околиските заводи за социјално осигурување 
за 1962 година ќе уплатуваат премија во фондот за 
задолжително здравствено реосигурување во ви-
сина од 3%-тен износ од вкупниот приход од при-
донесот за здравствено осигурување. 

Од вкупниот износ, уплатен на име премија за 
задолжително здравствено реосигурување, се из-
двојува 10% во резерва на фондот, 

II 

Во смисла на член 25 од Уредбата за финан-
сирање на социјалното осигурување, утврдени се 
следните републички просеци како и најмалите 
проценти на отстапување на тие просеци, по кој 
ќе се врши надоместувањето од фондот за задол-
жително здравствено реосигурување: 

1. Просечен придонес за здравствено осигуру-
вање по осигуреник (активни и лица привремено 
вон работен однос) — стварен просек — со отстапу-
вањето од минус 2%; 

2. Просечен број на деновите на болувањето од 
ТБЦ, по активен осигуреник на товар на социјал-
ното осигурување — стварен просек — без отста-
пување; 

3. Просечен број на активните осигуреници — 
жени — стварен просек — без отстапување; 

4. Просечен број на членови на фамилија по 
осигуреник (активни и лица привремено вон рабо-
тен однос) — стварен просек — без отстапување. 

III 

Во смисла на член 26 од истата Уредба, виси-
ната на надоместувањето по фондот за задолжи-
телно реосигурување за поодделни случаи на рео-
сигурувањето се определува: 
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1. До колку просечниот годишен приход; од 
придонесот за здравствено осигурување по еден 
осигуреник е помал од републичкиот просек, на-
доместувањето ќе се врши во 70%-тен износ на 
разликата помеѓу републичкиот просек и просек 
на Околискиот завод за социјално осигурување; 

2. До кдлку просекот на деновите на болување 
од ТБЦ на товар на социјалното осигурување е 
поголем од републичкиот просек, надоместувањето 
ќе се врши' по 650 динари за секој ден на изоста-
нок од работа над) просекот; 

3. До колку просекот на активни осигуреници 
— жени е поголем од републичкиот, надоместу-
вање ќе се врши во износ од денари 4.300 годишно 
по активен осигуреник жена над просекот; 

4. До колку просечниот број на членовите на 
семејство на осигуреници е поголем од репуб-
личкиот просек, надоместување ќе се врши во 
износ од 4.100 динари годишно на секој член на 
семејството над републичкиот просек. 

IV 

Пресметнувањето на премии и надомести, до-
кументирање на барањата за надомест, како и по-
стапката за остварување на правото на надоместу-
вање од фондот за здравствено реосигурување ќе 
се врши на следниот начин: 

1. На крајот на секој календарски месец, око-
лиските заводи за социјално осигурување и нив-
ните филијали ќе вршат пресметување на пре-
миите, и по пат на книжење ќе ја одобрат меѓу-
себната сметка на Републичкиот завод. 

2. Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање ќе врши редовно издвојување на средствата 
во резервниот фонд во одредениот процент. 

3. Утврдувањето на износот за надомест за 
поедини случаеви на задолжително здравствено 
реосигурување се врши врз основа на статистич-
ките и финансиските сведенија споменати во оваа 
одлука;. 

За таа цел околиските заводи за сооцијално 
осигурување должни се да по истекот на секое 
календарско тримесечно испратат до Републичкиот 
завод за социјално осигурување за изминатиот пе-
риод од почетокот на годината сведенија со соод-
ветните документи врз основа на кои Републичкиот 
завод ќе утврда дали настанале причини за за-
должително здравствено реосигурување за кое се 
врши надоместувањето. 

Сведенијата треба да бидат групирани по 
месеци. 

4. Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање врз основа на поднесената документација ќе 
врши пресметување со заводите каде настанале 
случаеви за реосигурување и ќе донесе решение 
за признавање на правата за надоместување и за 
висина на надоместувањето во поодделни случаи. 

5. Во период помеѓу поодделни пресметки Ре-
публичкиот завод ќе одобрува аконтации спрема 
висината на надоместувањето за изминатиот пре-
сметковен период. 

6. Сите пресметки ПОЈ секој основ ќе се вршат 
за сето поминато време од почетокот на годината 
до крајот на пресметковниот период, а за надоме-
стување доаѓа во обзир само разликата помеѓу 

извршената исплата на аконтацијата и конечната 
пресметка на надоместувањето што припаѓа за 
соодветна година. 

7. До колку Републичкиот завод за социјално 
осигурување констатира дека поднесените сведе-
нија и документација не се исправни или пре-
сметките се погрешни ќе бара од заводот да го 
истото надополни, а може и да врши проверка по 
документацијата на поднесените барања. 

V 

Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја пот-
врди Собранието на Сојузниот завод за социјално 
осигурување, а ќе се применува од 1 јануари 1962 
година. 

VI 

Со денот на стапувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за висината 
на премијата и надокнадата за поодделни случаи 
на обавезно реосигурување 07 број 1633-1 од 29 мај 
1961 година. 

07 број 1947/1 
3 мај 1962 година 

Скопје 
Директор, Претседател, 

Душко Ѓорѓиев, е. р. Ѓоре Дамески, е. р. 

Собранието на Сојузниот завод за социјално 
осигурување — Белград под 06 број 3933/3 од 
1962 година даде согласност во смисла на т. V од 
предната Одлука. 

Директор, 
Душко! Ѓорѓиев, е. р. 

Ој Апсен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1-1961 година, рег. бр. 2/61 свеска I е запишана 
под фирма Продавница бр. 5, со седиште во Би-
тола, на Претпријатието за изработка на горна и 
долна облека „Гуро 'Салај" од Лесковец. Предмет 
на работењето на .продавницата е: продажба на 
сите производи од лесна и тешка конфекција, што 
ги произведува претпријатието и трикотажне про-
изводи за дополнение на асортиманот. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Ѓуро Салај" од Лесковец, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Битола бр. 07-2417/60 
од 16-1-1961 година. , 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Тодор Дуковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 11/61. (354) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 399, страна 267, свеска II, е запишано под 
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фирма: Дом на ЈНА во Титов Велес, Бифе одо зат-
ворен тип во Титов Велес. Предмет на работењето 
на бифето е: продажба на алкохолни и безалко-
холни ди ја лоци, цигари, разни мезелуци, салата, 
сувомесни: и млечни производи, слаткарски про-
изводи: и скара (роштиљ) за потребите на своите 
членови}. 

Бифето е основано од Домот на ЈНА во- Титов 
Велес, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Титов Велес под бр. 03-1434/1 од 
8-Ш-1961 година. 

ј Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето Акузов Јов-
че, квалификуван угостителски работник од Титов 
Велес, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 209/61. (44!) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 243, страна 641 е запишана под фирма: Тр-
говско мешано претпријатие за промет со инду-
стриски! стоки на големо „Југоуниверзал" од Скопје 
Продавница — Стокова куќа во Скопје. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
мало индустриски универзални мешани стоки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското мешано претпријатие за промет 
со индустриски стоки на големо „Југоуниверзал" 
— Скопје, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Кале.— Скопје под бр. 12845 
од 28-ХП-1960 година. 

Раководител на продавницата е Киро Здрав-
ков ски. , 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд] во Скопје, Фи 
бр. 242/61. (685) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-1У-1961 год., рег. бр. 19/55, свеска I, е запишана 
под фирма: Продавница за земјоделски1 производи 
во село Логоварди на Земјоделската задруга „'Стив 
Наумов" од село Логоварди, Битолска околија. 
Предмет на работењето на продавницата е: промет 
на мало со земјоделски и градинарски! производи 
што ги произведува задругата. 

Продавницата е основана од 33 „Стив Наумов" 
од село Логоварди, а согласно со одобрението на 
НО на општината Новаци бр. 04-417/2 од 13-Ш-
1961 година. 

Раководител на продавницата е Јосковски Или 
ја, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја 
потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 122/61. (1002) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-У-1961 година, рег. бр. 12/61, свеска II, е запи-
шана под фирма: Фабрика за чешлана преѓа „Бил-
јана", со седиште во Охрид. Предмет на работе-
њето на фабриката е: преработка на памук во 
чешлана преѓа. | 

Фабриката е основана со решението на НО на 
општината Охрид бр. 01-4594/1 ои 13-У-1961 год. 

Фабриката ќе ја потпишува директорот Петар 
Вељановски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 211/61, ѓ (1016) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-1У-1961 год,, рег. бр. 11/61, свеска II, е запишана 
под назив: Станбена задруга „Графичар" од Охрид 
на Синдикалната подружница при Печатницата 
„Коста Абрашевић' од Охрид, Предмет на рабо-
тењето на задругата е: изградба на станбени згра-
ди на членовите на станбената задруга. 

Задругата е основана од Синдикалната по друж 
ница при Печатницата „Коста Абрашевић од! Ох-
рид, а согласно со одобрението на НО на општи-
ната Охрид бр. 3571 од 14-1У-1961 год., со- кое се 
одобрени1 и правилата на задругата. 

Управник на задругата е Никола Вероноски, а 
ќе ја потпишуваат Васил Симак и Кире Коцаре. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 181/61. , (1018) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-1У-1961 год., рег. бр. 10/61, свеска И, е запиша-
но под фирма: Трговско претпријатие на големо за 
промет со селскостопански производи и поледел-
ски машини и алат, вештачки ѓубриња и средства 
за заштита на растенијата, сточна храна и семен-
ски материјал „Задругар" од Струга. Предмет на 
работењето на претпријатието е: трговија на го-
лемо со селскостопански производи, поледелски 
машини и алат, вештачки ѓубриња и средства за 
заштита на растенијата, како и семенски матери-
јали и сточна храна. 

Претпријатието е основано од НО на општи-
ната Струга, со решението бр. 07-2232/1 од 10-1У-
1961 година. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Митре Јулоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 152/61. I (1026) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-У-1961 година, рег. бр. 10/61, свеска И, е запи-
шана под фирма: Продавница во Струга на Тр-
говското претпријатие на големо „ Задругар" од 
Струга. Предмет на работењето на продавницата е; 
продажба на мало на зеленчук, овошје и прера-
ботки, производи од шеќер и какао, млечни про-
изводи, маргарин, квасец и мед, 

Продавницата е основана сед Трговското прет-
пријатие „Задругар" од Струга, а согласно со одо-
брението на НО на општината Струга бр. 07-3879/3 
од 20-У-1961 година. 

Раководител на продавницата е Матоски Вла-
до, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 232/61. (1027) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
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рег. бр. 666, страна 925, свеска II, е запишана под 
фирма: Комбинат за чевли и гумени производи 
„Водно", ^Скопје, Продавница бр. 4 во Куманово. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на чевли, гумено-технички производи, чо-
рапи, четки, врвци и прибор за чистење и лепење 
на чевли. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Комбинатот за чевли и гумени производи 
„Водно" — Скопје, а согласно со решението! на На-
родниот одбор на општината Саат Кула — Скопје 
бр. 03-3336 од 29-111-1961 година. 

Раководител на продавницата е Бранко ИЛИ-
ЕВСКИ. Ј 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 479/61. (1121) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 666, страна 925, е запишана пот; фирма: 
Комбинат за чевли и гумени производи „Водно" од 
Скопје, Продавница број 1 во Скопје. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на чевли, 
гумено-технички производи, чорапи, четки, врвци 
и прибор за чистење и лепење на чевли на малси. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Комбинатот за чевли и гумени производи 
„Водно" од Скопје, а согласно со решението на 
Народниот одбор на општината „Саат Кула" — 
Скопје бр. 03-3336 од 29-Ш-1961 година. 

Раководител на (продавницата е Дохчевски 
Спиро. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 480/61. (1156) 

Окружниот стопански суд во 'Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 709, страна 23, свеска III, е запишана под 
фирма: Фабрика за чевли „Коштана" од; Врање, 
Продавница бр. 1 во Скопје. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на сите видови 
чевли (машки, женски и детски) од сопствено про-
изводство. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Фабриката за чевли „Коштана" од Врање, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината И н д и ј а — Скопје под бр« 04-8978/1 од 
3-У1-1961 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Киро 
Вчков, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 582/61. (1266) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 221, страна 585, е запишан под фирма: Гра-
дежно претпријатие „Бетон" од Скопје, Погон за 
обработка на дрво со гатер во Скопје (подвижен). 
Предмет на работењето на погонот е: обработка на 
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дрво со гатер за сопствени потреби. (Погонот е 
подвижен и ќе работи во состав на оноа гради-
лиште каде ќе има потреба). 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Градежното претпријатие „Бетон" од Скопје, а со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи 
ната Идадија — Скопје под бр. 7488 од 27-У-1961 г. 

Раководител на погонот е Мацевски Панде). 
Погонот ќе го претставува, задолжува и раз-

должува во границите на овластувањето магич-
ното претпријатие. • 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 573/61. (1269) 

Окружниот стопански суд] во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 196, страна 523 е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Конфекционата фа-
брика „Македонија" —• Скопје Петровски Борче, 
технички раководител, му престанува правото за 
потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 289/61. (621) 

Окружниот стопански суд) во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 70, страна 159, е запишано следното: 
Димчевски Сане, досегашен раководител на Само-
стојниот занаетчиски дуќан за берберо-фризерски 
услуги „Илинден" — Тетово, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За нов раководител на дуќанот, со решението 
на Народниот одбор на општината Тетово под бр. 
04-3873/1 од 23-111-1961 година, е назначен Панче 
Димитриевски. Тој дуќанот Ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овластува-
њето, сметано од 25-ГУ-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 297/61. (626) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 54, страна 139 е запишано следното: 
Се бришат од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните продавниците на Трговското претпријатие 
за текстил, галантерија, кожи, гуми, парфимерија 
и др. на мало „Текстилпромет" — Куманово и тоа: 
„Црвена звезда", „Охридски бисер", „Успех" и „По-
лет" сите во Куманово, согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Куманово — Одде-
ление за комунални работи и урбанизам бр. 06-158/1 
од 6-1-1961 година. | 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 270/61. (636) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 155, страна 425 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово под бр. 05-24241/1 од 9-ХП-1960 
година фирмата на Фабриката за шавни цеви и 
лимени конструкции „11 октомври", Куманово по 
направениот превод од српски на македонски јазик 
во иднина ќе гласи: Фабрика за рабни цевки и ме-
тални конструкции „11 октомври", Куманово. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Исто така и досегашниот потписник на фабри-
ката Скраловник Игнаца Макс е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За нов потписник на фабриката е назначен 
Новковиќ Милоша Раде, економ-технички совет-
ник. Тој претпријатието ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
со старите регистрирани потписници и тоа: Никола 
Бабанов и Мургашански Михајло, сметано од 11-
1У-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 266/61. (635) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 444, страна 1218 е запишано следното: 
Груневски Душан, досегашен потписник на Туту-
новиот комбинат „Благој Деспотовски —• Шовељ"— 
Скопје, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За директор на стопанско-сметководниот сек-
тор на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — 
Шовељ" — Скопје е назначен Лазо А. Виларов. Тој 
комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со старите 
регистрирани потписници: инж. Стојче Костовски, 
директор на производството, Јосип Денона, дирек-
тор на комбинатот, Славчо Костурлиев, директор на 
производниот погон, и Никола Гончаров, шеф на 
финансиското книговодство, сметано од 28-1У-1961 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 303/61. (639) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 675, страна 979 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Ида ди ја — Скопје под бр. 1258/1 од 29-1-
1961 година е одобрено конституисањето на "Угости-
телското претпријатие „Победа" — С&опје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 280/60. Ј (640) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 196, страна 523 е запишано следното: 
Досегашниот потписник на Конфекционата фабри-
ка „Македонија" — Скопје, Божиновска Коста Дра-
гица го менува моминското презиме и во иднина ќе 
се потпишува како Ололовска Коста Драгица, со 
стариот регистриран потписник в.д. директорот Ди-
митар Ацковски, сметано од 28-ГУ-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 301/61. (641) 

Окружниот стопански суд) во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 19, страна 43 е запишано следното: Про-
давницата број 8 во Тетово на Трговското прет-
пријатие за текстил на големо и мало „Спорт" — 
Тетово се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните ка ј овој суд од рег. бр. 19, страна 43, 
а продавницата во Тетово бр. 7 се преместува од 
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улица „Страшо Пинџур" бр. 24 на улица „19 ноем-
ври" број 1 во Тетово, а согласно со одлуката на 
Работничкиот совет на претпријатието и одобре-
нието на Народниот одбор на општината Тетово 
под, бр. 04-5551/1 од 29-1У-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 305/61. (643) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 137, стра-
на 711, е запишана под назив: Станбено-штедна за-
друга „Истра", со седиште во Скопје. Предмет на 
работењето на задругата е: 

1. да разработува програма за задружна из-
градба на станбени згради; 

2. да организира производство на градежен и 
друг материјал потребен за изградба на станови, а 
за која цел може да основа свои одделни работил-
ници и погони; 

3. да изнајде најпогодни и економични форми 
во организацијата и работата за изградба на стан-
бени згради во своја режија; 

4. да набавува благовремено земјишни парцели 
за изградба на станови; 

5. да основа проектантско биро за своите по-
треби; 

6. да се грижи за одржувањето на своите стан-
бени згради и работни простории како и да врши 
потребни поправки и адаптации; 

7. да осигурува потребни финансиски средства 
за работата на задругата; и 

8. да развива секаква дејност почнувајќи од 
собирање на штедни влогови па до изградбата со 
што се овозможува побрзо, поекономично и по-
ефтино градење на станови и работни простории. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Идадија — 
Скопје бр. 1743/3 од 29-1-1959 година, со кое се по-
тврдуваат и правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Цветко Цветков, претседател, Дамјан Перчуклиев, 
Мирче Мирчевска Тофа Тенчева и Вецо Стојанов. 
Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
л о ж у в а а т во границите на овластувањето Цветко 
Цветков и Тенчева Тофа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 942/59. (22) 

Окружниот стопански суд) во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 184, стра-
на 163, свеска II е запишана под назив: Станбено-
штедна задруга „Славија", со седиште во Скопје. 
Предмет на работењето на задругата е: 

1. да организира преку своите стопански орга-
низации или во сопствена режија поефтина и по 
брза изградба на станови за потребите на своите 
членови — задругари; 

2. да собира парични и други материјали за 
задружната станбена изградба; ( 

3. да овозможува на своите членови — задру-
гари поволни кредити од фондовите за кредити-
рање на станбената изградба или од други извори; 

4. да укажува помош на задругарите по прав-
ните, финансиските ш другите прашања во врска 
со изградбата на станбените згради. 
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Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Кисела Вода — 
Скопје број 06-12014/60 година, со кое се потврду-
ваат правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Петковски Бранко, претседател, Лакински Арге, 
Макревски Доксе, Арсовски Миле и Дојчинов Боро, 
членови. 

Станбено-штедната задруга ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето: Бошнаковски Миладин, управник на за-
другата, и Петковски Бранко, претседател на уп-
равниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 54/61. (142) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 16-11-1961 го-
дина, страна 51, реден број 4, е запишан под фирма: 
Занаетчиски дуќан — месарница во е. Дражево на 
Земјоделската задруга „Беласица" од е. Дражево. 
Предмет на работењето на дуќанот е: колење на 
жива стока и продажба на месо и месни производи. 

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга 
„Беласица" ,с. Дражево, а согласно со решението 
на Народниот одбор на општината Ново Село бр. 
04-2644 од 10-УП-1960 година. 

Раководител на дуќанот е: Тилев Атанас, кој 
е овластен да го потпишува истиот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 119/60. (459) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 31-111-1961 го-
дина, страна 92, под реден број 9, е запишана под 
фирма: Продавница за мешани стоки број 1, со се-
диште во Пробиштип. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на мешани индустриски 
стоки, животни прехрани и предмети за куќни по-
треби и алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од) Општата земјодел-
ска задруга „Ванчо Трајков" од Пробиштип, чие 
основање е одобрено со решението на Народниот 
одбор на општината Пробиштип бр. 04-196/36 од 
7-ХП-1960 година. 

Раководител на продавницата е Николов Лазо, 
кој не е овластен да ја потпишува, него истата ќе 
биде потпишувана од управникот на задругата Ва-
силевски Ангел. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 14/61. (522) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 594, страна 355, свеска II е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Кисела Вода — Скопје под бр. 
04-408 од 14-11-1961 година со кое се потврдува до-
говорот за основање на „Македонија тутун" делов-
но здружение за производство, обработка, прера-
ботка и промет на тутун — Скопје, сообразен! со 
одредбите од Законот за здружување и деловна 
соработка во стопанството (член 201 „Сл. лист на 
ФНРЈ" бр. 28/60 г.) и решението на истата Општи-
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на бр. 04-408 од 14-11-1961 год. со кое се одобруваат 
правилата на здружението дејноста се менува и е: 

а) усмерување на производство на подрачја по 
типови на тутун; 

б) решавање на плантажно и задружно произ-
водство на тутунов расад и тутун; 

в) механизација на земјоделското производство 
со примена на најсовремени агротехнички! постиг-
нувања; 

г) превземање мерки околу заштитата или оси-
гурувањето на производството. 

Проблеми од индустриската обработка и прера-
ботка на тутун: 

а) изработка на стандарди и одредување линија 
на манипулацијата на тутуните; 

б) одредување на пунктови за кооперирање во 
изведувањето на харманирање при составувањето 
на заеднички партији на тутун; 

в) сместување и ферментација на заеднички 
партиди; 

г) механизација и усовршување на технолош-
ките процеси во обработката и преработката; 

д) решавање на проблеми од преработка. 
Проблеми од стопанисување во тутуновата ин-

дустрија: 
а) усмерување на продажбата на заедничките 

партиди наменети за надворешен и внатрешен па-
зар; 

б) набавка на еднообразна опрема и материјали 
за потребите на членовите; 

в) следење остварувањето на рентабилитетот и 
коњуктурноста низ продажбата на тутуните; 

г) проучување на продуктивноста на трудот и 
усовршување на организацијата и системот за пла-
ќање по економски единици или единици на про-
изводот. ! 

Технички проблеми: ј 
а) укажување помош во изведувањето на ре-

конструкции при градба на нови капацитети; 
б) укажување техничка помош при воведување 

на механизација; , 
в) укажување помош во изработувањето на 

програми и документации потребни за членовите. 
Како нови членови на здружението се примени: 

Претпријатието за обработка на тутун од Демир 
Хисар, Претпријатието за производство на расад 
и тутун „Напредок" од Богомила, Специ ја л и з г а -
ната задруга за производство на расад и тутун „На-
предок" од Прилеп и Претпријатието за извоз и 
увоз на тутун „Македонија" од Скопје. • 

Исто така на досегашните потписници на здру-
жението и тоа: Шеќирински Димитар, Митев Игнат, 
Гушевски Стерија, Милошевски Јордан, Лашко® 
Виктор, Стојанова Зора и Прокопиев Михајло им 
престанува правото за потпишување, 

За директор на здружението' е назначен) Анге-
ловски Јован Благоја, кој здружението ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, сметано од 28-11-1961 година и но-
воназначените потписници: Камчев (Тодор) инж. 
Христо, стручен референт, за прв заменик на ди-
ректорот, и Гуршиќ Александар Душан, економист, 
за втор заменик на директорот — потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 163/61. (408) 
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ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

Во смисла на член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/55) и член 52 од Правилникот за извршување 
на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1961 година („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 51/61), ги известуваме стопанските организации што се должни да го 
објават годишниот биланс за 1961 година (според образецот 13) во „Службен весник на 
НРМ", се молат да се придржуваат во следното: 

1) Износите во образецот 13 да се искажуваат во илјади динари; 
2) Билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 13, 

и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано; 

3) Покрај образецот 13 да се доставува и краток извод од извештајот за рабо-
тата на стопанската организација во 1961 година (како што е предвидено во Уредбата); 

4) Во писмото да се напише на која стопанска гранка и припаѓа претпри-
јатието, како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето. 

На стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите ќе 
им бидат враќани. 

Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен 
весник на НРМ" во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1961 г. 


