
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на НРМ5" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Среда, 7 јуни 1961 
С к о п ј е 

Број 18 Год. XVII 

Претплатата за 1961 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 60 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1—698. 

101. 
На основа член 274 од Законот за јавните служ 

беници („Службен лист на ФНРЈ" бр, 53/57), Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА РАМКИТЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОЛО-
ЖАЈНИТЕ ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО 

НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ 

I. Во Одлуката за рамките за одредување по-
ложај ните плати на службениците во научните ус-
танови (,,Службен весник на НРМ" бр. 7/60), точка 
II под 2/6, З/б, 4 и 6 се менува и гласи: 

1) Лаборант, препаратор, технич-
ки соработник — — — — 3.500— 6.000 

2) Стручен соработник со поло- ( 

жен стручен испит — — — 5.000— 9.000 
3) Виши стручен соработник: — 7.000—11.000 
4) Научен соработник — — — 8.000—11.000 

II Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија", а ќе се применува од 1.УН. 
1960 година. 

Бр. 09-1352/1 
18 мај 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Потпретседател, 

Филип Брајковски, с. р. Методи Митевски, с. р. 

102. 
На основа член 6 став 2 од Законот за Репу-

бличкиот фонд за нестопански' инвестиции („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 15/61), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

1. За претседател и членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за нестопански инве-
стиции се именуваат: 

а) за претседател: СТОЈАН ЌОСЕВ, секретар 
на Секретаријатот за сообраќ,ај на Извршниот 
совет; I 

б) за членови: I 
- БЛАГА ПОПОВА, државен потсекретар на 

Државниот секретаријат за работи на финансиите 
на НРМ; 

- БОРО МИЛКОВСКИ, секретар на Секрета-
ријатот за информации на Извршниот совет; 

- ПЕРО КЕЦКАР, началник во Советот за 
култура на НРМ; 

ч - ЗОГЕ ГРУЕВСКИ, член на Главниот одбор 
на ССРНМ; 

- ПЕРО МЕНКОВ, народен пратеник; 
- ДИМЧЕ СТОЈАНОВСКИ - МИРЕ, директор 

на Државниот архив на НРМ; 
- ДАНА АНДРЕЕВА, пом. секретар на Сове-

тот за социјална политика и комунални прашања 
на НРМ; 

- Д-р ГЛИГОР ТОФОВСКИ, секретар на Со-
ветот за народно здравје на НРМ; 

- РАДЕ ГОГОВ, пом. државен секретар на Др-
жавниот секретаријат за внатрешни работи на 
НРМ; 

- КРУМЕ НАУМОВСКИ, секретар на Коми-
сијата за физичка култура на НРМ; 

- ВАНЧО НИКОЛОВСКИ, народен прате-
ник; и 

- ДУШАН ШАРОВИЌ, советник во Заводот за 
стопанско планирање на НРМ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќ е се објави во ^Службен весник 
на НРМ". ј 

Бр. 09-1284/1 
3 ма ј 1961 година 

Скопје 
I 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

103. 
На основа член 7 став 1 и член 8 од Уредбата 

за организацијата и работата на Советот за про-
света на НРМ („Службен весник на НРМ" бр. 41/59), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НРМ 

1. Се разрешуваат од должноста членови на 
Советот за просвета на НРМ поради; истекнувањето 
на мандатот и тоа: ^ 
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- МЕТОДИЈА СОКОЛОВСКИ, доцент на Фи-
лозофскиот факултет во Скопје; 

- ТОДОР СТЕФАНОВСКИ, секретар на Оп-
штинскиот комитет на СКМ — „Саат Кула" 
во Скопје; и 

- БУДИМКА РОМАНО, учителка во ОСРХ6ВНО-

то училиште ,,,Кочо Рацин" во Скопје. 
2. За членови на Советот за просвета на НРМ 

се именуваат: 
- МЕТОДИЈА СОКОЛОВСКИ, доцент на Фи-

лозофскиот факултет во Скопје; 
- МИЛЕ ПЕТРОВСКИ, службеник на Ж е л е з -

I ничкото транспортно претпријатие—Скопје; 
и 

- ЉУБИЦА ЛЕВКОВ А, учителка во Основно-
то училиште „Гоце Делчев" — Скопје. 

. 3. Ова реше ние влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник: 
на НРМ". 

, Бр. 09-1199/1 
18 мај 1961 година / 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Потпретседател, 

Филип Брајковски, с. р. Метода Митевски, с. р. 

104. 
На основа член 7 став 1 и член 8 од Уредбата 

за организацијата и работата на Советот за народ-
но здравје на НРМ (,,-Службен веснику на НРМ" бр. 
42/59), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ НА НРМ 

1. Се разрешува од должноста член на Советот 
за народно здравје на НРМ д-р СТЕФАН ЈОКСИ-
МОВИЌ, санитетски пуковник. 

2. За член на Советот за народно здравје на 
НРМ на две години се именува д-р СВЕТИСЛАВ 
ШКОДРИЌ, санитетски мајор. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Бр. 09-1064/1 
18 мај 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Потпретседател, 

Филип Брајковски, с. р. Методи: Митевски, с. р. 

105. 
На основа член 63 став 3 точка 4 од, Законот за 

банките („Службен лист на ФНРЈ" бр. 10/61 год.) и 
Одлуката за условите и начинот под кои ќе се да-
ваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд 
за земјоделството („Службен весник на НРМ" бр. 
16/61), Југословенската земјоделска банка — Фили-
јала Скопје распишува ( 

У К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД в о 

1961 ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ 
АКУМУЛАЦИИ ЗА НАВОДНУВАЊЕ 

I — Југословенската земјоделска банка — Фи-
лијала Скопје, во 1961 година ќе одобрува креди-
ти од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд, и тоа за изградба на мали акумулации за 
наводнување. I 

Одобрените кредити може да се користат само 
за целта за која се одобрени. ; 

II — Право на учество на овој конкурс имаат 
земјоделските стопанства, земјоделските задруги, 
нивните сојузи и водните заедници. 

III — Барањето за кредит мора да ги содржи 
сите податоци пропишани во член 40 од Законот за 
кредитните и други банкарски работи („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 10/61 год.) и Одлуката за усло-
вите и начинот под кои ќе се даваат кредити од 
Републичкиот инвестиционен фонд за земјоделство-
то во 1961 година, а се поднесува на посебни обрас-
ци на Југословенската земјоделска банка, кои мо-
ж а т да се добијат во комуналните банки. 

IV — Барателите на кредит се должни да обез-
бедат учество во трошоците на инвестицијата, кое 
не може да биде помало од 10% од пресметковната 
вредност на инвестицијата. 

V — Барателот на кредит е должен со бара-
њето за кредит да поднесе: I 

1. — инвестиционен елаборат; 
2. — гаранција; и 
3. — доказ дека се обезбедени средства за пону-

деното учество во трошоците на инвестицијата и 
средства за правилно извршување на договорот' за 
кредит, кој изнесуваат 5% од височината на кре-
дитот. ) 

VI — Инвестициониот елаборат што се подне-
сува со барањето за кредит треба да биде изра-
ботен по постојните прописи и да содржи: 

1. — Инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
циони програми и за полагање депозит за обезбе-
дување исплатата на инвестиционите работи („Служ 
бен лист на ФНРЈ" бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/26, 29/56 
и 34/57), мислење и предлог на ревизионата коми-
сија и решение на надлежниот орган за одобрува-
ње на инвестиционата програма со означување 
вредноста и капацитетот на инвестициониот објект 
оа чијашто изградба односно набавка се одобрува 
инвестиционата програма. 

За објектите, чија поединечна вредност заедно 
со опремата е до1 3,0 мил. дин., се поднесува упро-
стен инвестиционен елаборатот, согласно одредбите 
од Наредбата за документацијата што' се поднесува 
наместо инвестиционен елаборат кон барањето за 
кредит за инвестиции во земјоделството („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 28/57, 16/58 и 12/59); 

2. — Список на сите градежни објекти со" озна-
чување на вкупната вредност за секој објект; 

3. — Ревидиран идеен или главен проект за 
секој градежен објект за чија изградба се бара 
кредит, изработен според одредбите на Уредбата 
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за градежно пректирање (,,Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 32/58 год.). 

Предмерот мора да биде изработен по сите по-
зиции на градежните, занаетчиските и инсталатер-
с к и ^ работи, од кои може да се види како1 е дој-
дено до одделни количини1 на работите. 

Претсметката мора да биде изработена по си;те 
позиции: на предмерот врз основа на единечните 
цени од 1961 година. 

За градежен објект, чија претсметковна вред-
ност изнесува до 3,0 мил. дин., доволно е да се под-
несе градежна скица со предмер, претсметка и 
технички опис на работите; 

4. — Спецификација на опремата со означува-
ње на главните карактеристики и цената на секоја 
позиција. Спецификацијата треба да ги содржи тро-
шоците на монтажните работи и транспортот; 

5. — Спецификација на другите трошоци (про-
ектирање, истражни работи, откуп, оштета, над-
зор и сл.). 

VII — Најниската годишна лихвена норма, која 
треба да се понуди при пријавувањето на барањето 
е 2%, а рокот за отплата на кредитот не може да 
биде подолг од 25 години. 

Плаќањето на I ануитет да пристига една го-
дина по утврдениот рок за довршување на објектот 
во целина. 

VIII — Гаранциите за кредитите ги даваат на-
родните одбори на општините. , 

Доколку општината не е кредитно способна, со 
одлука на Одборот за кредити гаранција може да 
се бара и од народниот одбор на околијата. 

IX — Првенство за добивање на кредити: по 
овој конкурс имаат барателите, кои со инвестици-
јата ќе придонесат за непосредното' решавање про-
блемот на снабдувањето на градовите и кои ќе по-
нудат: 

— поголем рентабилитет; 
— поголемо сопствено учество во инвестици-

јата; 
— покус рок за отплата на кредитот; и 
— повисока лихвена норма. 

ѓ 
X — Барањето за инвестиционен кредит со сите 

прилози се поднесува во два примерка до терито-
ријално надлежната комунална банка заклучно! со-
31 јули 1961 година. 

XI — Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите од Законот за кредитните и други банкарски 
работи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 10/61 год.), 

'Одлуката за условите и начинот под кои ќе се да-
ваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд 
за земјоделството во 1961 година и другите про-
писи што се однесуваат на кредитите за инве-
стиции. I 

Бр. - , 
22 мај 1961 година 

Скопје 
Југословенска земјоделска банка 

Филијала — Скопје 
Претседател 

I на Одборот за кредити, 
Инж. Филип Николовски, с. р. 

Главен директор, 
Ристо Бунаровски, с. р. 

На основа точка 4 од Одлуката за условите и 
начинот под кои ќе се даваат заеми од Републич-
киот инвестиционен фонд за земјоделството („Сл. 
весник НРМ" бр. 16/61), Одборот за стопанство на 
Извршниот совет дава согласност на V конкурс за 
давање кредити од средствата на Републичкиот ин-
вестиционен фонд во 1961 година за изградба на 
мали акумулации за наводнување. 

Бр. 04-1480/1 
2 јуни 1961 година 

Скопје 
I Претседател 

на Одборот за стопанство, 
Благој Попов, с. р. 

О / л а с е н д е л 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ОКОЛИСКАТА 

ЗАНАЕТЧИСКО-КОМУНАЛНА КОМОРА 
БИТОЛА 

распишува 

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

референт 

УСЛОВИ: да има завршен правен факултет или 
виша управна школа со најмалку 3 години прак-
тика, или да има средна стручна спрема со на ј -
малку 5 години практика. 

Основната плата според Законот за јавните 
службеници, а положај на според Правилникот за 
службениците на занаетчиските комори. 

Молбите се поднесуваат до Околиската занает-
чиско-комунална комора — Битола. 

Конкурсот се отвора со денот на објавувањето 
и трае 15 дена. 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ПРИРОДНО-
МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

распишува. 

К О Н К У Р С 
за работните места: 

1. За еден стручен соработник во Физичкиот 
институт. 

за еден асистент на Катедрата по хемија. 
за еден асистент по предметот систематска на 

вишите растенија. 
за еден стручен соработник во Зоолошкиот ин-

ститут. 
2. За преизбор на по еден асистент по пред-

метите: 
на Катедрата по физика 

— Експериментална физика 
на Катедрата по хемија 
— Органска хемија 
— Неорганска хемија 
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— Квалитативна и аналитичка хемија 
на Катедрата по биологија 
— Система тика на нижите растенија 
— Екологија 
— Цитологија и анатомија 
— Микробиологија и микологија 
— Хистологија и ембриологија 
— Физиологија , 
— За два асистента при Хидробиолоплалот за -

вод — Охрид. 
Пријавите со биографија, список на научни и 

стручни трудови, со по еден примерок од истите, 
се поднесуваат до Деканатот на Факултетот. 

Рок за п о д е с у в а њ е на пријавите е 15 дена од 
објавувањето на конкурсот односно до пополнува-
њето на местата. (712) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ ПРИ 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА ДИХОВО 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување работното место СУДИЈА ЗА ПРЕ-
КРШОЦИ при Народниот одбор на општината 

Дихово 

УСЛОВИ: Виши референт II врста или пристав 
до референт Ш врста и до 2 години пракса на 
работно место судија за прекршоци. 

Конкурсот трае од 19-У-1961 до 2-У1-1961 год. 
Молбите со документите предвидени по чл. 31 

од Законот за јавните службеници, се примаат во 
Народниот одбор на општината Дихово до 2-У1-1961 
година. 710 

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за јав-
ните службеници, Комисијата за службенички ра-
боти на Народниот одбор на општината Кисела 
Вода — Скопје ) 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 

1. Приправзшк I врста со завршен медицин-
ски факултет 1 

I (713) 

Врз основа на чл. 164 од Законот за јавните 
службеници, Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на Кумановска околија, 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување работни места во управните органи 
П установи на Народниот одбор на Кумановска 

околија 

1. Ш е ф на Техничката. секција за патишта 
- Куманово I 1 

УСЛОВИ: ( 
За работното место под еден — да има завр-

шено градежен факултет, положен стручен испит 
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и најмалку 3 години пракса, или СТШ, положен 
стручен испит и најмалку 8 години пракса. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на Кумановска околија, во рок од 
15 дена од денот на објавувањето во ,,Службениот 
весник на НРМ". , 

Кон молбата обавезно да се приложи и кратка 
биографија. (728) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА СЕКРЕТАРИЈА-
ТОТ ЗА ТРУД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување упразнето работно место РЕФЕ-
РЕНТ ЗА ПРОГРАМИ И ИСПИТНИ КОМИСИИ во 
Одделението за стручно образование на кадрите во 

стопанството 

УСЛОВИ: оформено више образование со над 
15 години работен стаж од кои над 10 години про-
ведени на раководни работни места, како и да е 
работел во просветни органи и установи односно 
установи за стручно образование. 

Платата по Законот за јавните службеници, а 
положајна спрема Одлуката за положајните плати. 

Молбите со куса биографија и документи по 
чл. 31 од Законот за јавните службеници, се до-
ставуваат до Конкурсната комисијата во рок од 15 
дена од објавувањето на конкурсот. (714) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ШТИПСКА ОКОЛИЈА 

ШТИП 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работните места: 

1. началник на Одделението за финансии на 
Народниот одбор на Штипска околија, 

2. директор на Институтот за памук во Стру-
мица, и 1 

3. ш е ф на Катастарскиот уред во Делчево 

УСЛОВИ: I 
Кандидатите под точ. 1 и 3 треба да имат за-

вршено виша школа, положен стручен испит со 5 
години пракса на соодветни работи,; 

За кандидатите под точ. 2 завршен земјоделско^ 
шумарски факултет, положен стручен испит со 5 
години пракса на соодветни работи. 

Молбите со биографски податоци и податоци! за 
школската спрема да се достават до НО ) на Штип-
ска околија. ј 

Конкурсот важи до пополнувањето на работ-
ните места. . (729) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА СКОПСКА ОКОЛИЈА 

распишува 
К О Н К У Р С 

за шеф на Отсекот за градски катастар во Ката-
старската управа при Народниот одбор на 

Скопска околија 

УСЛОВИ: Кандидатите да имаат завршено тех-
нички факултет — геодетски: отсек — со 2 години 
пракса во струката. I 

Молбите со куса биографија и: документите по 
член 31 од Законот за јавните службеници, ќ е се 
примаат во Народниот одбор на Скопска околија 15 
дена од денот на објавувањето на огласот, а во 
колку местото не се пополни, конкурсот останува 
отворен до пополнувањето. (730) 

Секретаријатот за земјоделство и шумарство на 
Извршниот совет 

р а с п и ш у в а 

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

во рефератот за управни и регулативни работи на 
Управата за водостопанство 

Услови: Кандидатите да имаат завршен тех-
нички факултет и да ги исполнуваат условите за 
службеник во звање советник или виши референт. 

Молби со документите се предаваат на напред 
споменатиот Секретаријат или преку пошта во рок 
од 15 дена по објавувањето на овој конкурс. (708) 

Врз основа на чл. 37 од Законот за јавните 
службеници, Заводот за запослување на работни-
ците — Кочани 

р а с п и ш у в а 

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

1. Психолог 
2. Референт за економска анализа 
3. Референт за професионална ориентација 

УСЛОВИ: 

За работното место бр. 1, да има завршено фило-
зофски факултет — група психологија или ВПШ 
— група психологија; 

За работното место бр. 2, да има завршено еко-
номски факултет или средно економско училиште 
со над 5 години работен стаж; 

За работното место бр. 3, да има завршено фило-
зофски факултет, ВИШ или учителска школа со 
над 5 години работен стаж. 

Основна плата според Законот за јавните служ 
беници, положај на плата според Одлуката за поло-
ж а ј ните плати на службениците на заводот и по-
себен додаток според Одлуката за установување 
посебен додаток за наставниот и воспитниот пер-
сонал во заводите за запослување на работниците. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
по чл. 31 од Законот за јавните службеници. 
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Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето, а во колку местата не ќе се пополнат, кон-
курсот останува отворен до пополнувањето. 

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки 
да се достават до конкурсната комисија при Заво-
дот за запослување на работниците — Кочани. (689) 

Конкурсната комисија за пополнување на служ-
беничките места во Земјоделско-шумарската ко-
мора на Скопска околија — Скопје и Основниот 
сојуз на земјоделските задруги на Скопска околија 

— Скопје 

р а с п и ш у в а 

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

I. Во Земјоделско-шумарската комора на Скопска 
околија — Скопје: 
1. Секретар на Секцијата за поледелство 

и градинарство — — — — — — — 1 
2. Секретар на Секцијата) за овоштарство 

и лозарство — — — — — — — — 1 
3. Секретар на Секцијата за економски 

проблеми — — — — — — — — 1 
4. Правен референт — — — — — — 1 

II. Во Основниот сојуз на земјоделските за-
други на Скопска околија — Скопје: 
1. Секретар на Комисијата за организа-

циони прашања, општествено управува-
ње и кадри — — — — — — — — 1 

2. Секретар на Комисијата за општествено^ 
економски односи и кооперација на село 1 

Услови: за работните места под I) 1 и 2 завр-
шен земјоделски факултет и најмалку 5 години 
пракса; под 1/3 завршен економски факултет и н а ј -
малку 5 години пракса; под 1/4 завршен правен ф а -
култет и најмалку 5 години пракса; под И / 1 завр-
шена виша управна или на неа рамна школа и 5 го-
дини пракса; под П/2 завршен економски факултет 
и 5 години пракса. 

Основна плата спрема Законот за јавните служ 
бегалци, а положајна по Одлуката за положајните 
плати на Управниот одбор на Комората и Сојузот. 

Настап на работа од 1-УИ-1961 година. Молби-
те со куса биографија и потребните документи по 
чл. 31 од Законот за јавните службеници! се подне-
суваат до конкурсната ксулисија за пополнување на 
службеничките места во Комората и Сојузот, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкур-
сот. Во колку работните места не се пополнат до 
определениот рок, конкурсот останува отворен до 
пополнувањето. (683) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИТЕ РАБОТИ 
ПРИ НО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за следните упразнети работни места при На-

родниот одбор на општината Куманово и тоа: 

1. Референт по земјоделие и шумарство при 
Одделението за стопанство на Народниот одбор на 
општината Куманово, 
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2. Референт по занаетчиство при Одделението 
за стопанство, 

3. Два инспектора по приходи од стопанството 
при Одделението за финансии на Народниот одбор 
на општината Куманово, 

4. Референт за национализација, експроприја-
ција и евиденција на општонароден имот. 

У С Л О В И : 
Кандидатите под точка 1) треба да имаат за-

вршено високо образование со 3 години пракса; 
Кандидатите под точка 2) треба да имаат за-

вршено високо образование со 3 години' пракса; 
Кандидатите под точка 3) треба да имаат за-

вршено виша или средна стручна спрема со 5 го-
дини пракса на соодветни работи; 

- Кандидатите под точка 4) треба да имаат за-
вршено висока школа или виеше образование со 
3 години пракса. 

Молбите со кратка биографија како и докумен-
тите по чл. 31 од Законот за јавните службеници 
да се доставуваат до конкурсната комисија при На-
родниот одбор на општината Куманово. 

Овој конкурс има важност од 10 мај 1961 го-
дина и важи до пополнување на работните места 

(645) 

И С П Р А В К А 
во Конкурсот на Советот на Заводот за унапреду-
вање на лозарството и винарството на НРМ, обја-
вен во „Службен весник на НРМ" бр. 15 од 10 мај 

1961 година 

Последната реченица од конкурсот „,Во колку 
не се пополни бројот конкурсот останува отворен 
до пополнувањето" се брише, а место тоа да стои: 
„Важноста на конкурсот ќе трае до 15-У1-1961 го-
дина". 1 

Од Заводот за унапредување на лозар-
ството и винарството на НРМ 

(709) 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-334/2 од 8 март 1961 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Поп Ѓоргиев ѓорѓи, роден на ден 10 мај 1931 го-
дина во с. Сопот, Титоввелетка околија, од татко 
Илија и мајка Стојна, така што во иднина фами-
лијарното име ќе му гласи Попов. 

Оваа прометна в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". 1 Ј80) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението, бр. 20-2325/2 од 8 март 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Николов Панчо, роден на 11 март 1950 година во с. 
Драгоево, Штипска околија, од татко Николов Дино 
и Мајка Николова, род. Костова Зуица, така што 
во иднина роденото име ќ е му гласи Ванѓо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ" — Скопје. (81) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-3452/1 од 15-Ш-1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Казими Зеќир, роден на 8 јануари 1935 година во 
село Камењане, Тетовска околија, од татко Казими 
Вахид и мајка Надие, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Бајрамали. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „'Службен весник на НРМ" — Скопје. (82) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8039 од 10 април 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Капланоски Јусуф, роден на 10 јули 1934 година, 
во село Отишани, Охридска околија, од татко Кап-
ланески Рифат и мајка Нурије, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Туфо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (83) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-9586 од 19 април 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Велков Здравко, роден на 27 февруари 1959 година 
во гр. Скопје, од мајка Илиева Мира, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Благоја. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (85) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8615 од 10 април 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Адемова Мионе, родена на 1 април 1926 година во 
село Чифлик, Скопска околија, од татко Адемов 
Реџеп и мајка Непа, така што во иднина роденото 
име ќе и гласи Арзија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „,Службен весник на НРМ". (88) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 02-7600/1 од 4 април 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Буштреска Љ илван а, родена на ден 6 јануари 1950 
година во град Прилеп, од татко Буштрески Бран-
ко и мајка Буштреска, род. Митреска Цена, така 
што во иднина роденото име ќе и гласи Соња. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". ' (87) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр, 20-8746/1 од 10 април 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Хајрули Азем, роден на 25 март 1933 година во 
гр. Тетово, од татко Хајрули Шабан и мајка Шух-
рет, така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Абдулгафур. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". I (89-

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-3453/2 од 17 април 
1961 година, ја одобри промената на личното име 
на Мухтари Аслан, роден на 13 април 1939 година, 
во село Ново Село, Тетовска околија, од татко 
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Мухтари Таир и мајка Алије, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Мифтари Мемиш. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8181/1 од 10 април 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Ѓоргиевски Томе, роден на ден 17 јануари 1928 
година во Битола, од татко Ѓоргиевски1 Михајло и 
мајка Спасија, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Гради. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". ' (91) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8950 од 27 април 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Калајџиева Лилјана, родена на 1 октомври 1939 го-
дина во Ресен, Охридска околија, од татко Донов-
ски Борис и мајка Николина, така што во' иднина 
роденото име ќе и гласи Елена. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (92) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-6563/1 од 20 март 1961 
година ја одобри промената на роденото име на Јо-
ванов Стоиле, роден на 4 февруари 1947 година, во 
село Крилатица, Кумановска околија, од татко Јо-
ванов Трајко и мајка Јованова Коцана, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Стаменко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (93) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11268/1 од 25 мај 1961 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Ризов Јордан, роден на 7 февруари 1934 година 
во с. Бресница, Врањска околија, НР Србија, од 
татко Стојан и мајка Надежда, така што во идни-
на фамилијарното име ќе му гласи Стоименов. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11267/1 од 25 мај 1961 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Ризова Селвије, родена на 3 август 1938 година 
во село Гари, Охридска околија, до татко' Иван и 
мајка Донка, така што во иднина фамилијарното 
име ќе и гласи Стоименова. , 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (111) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 15/59, свеска Ш, е запишана под фирма: 
Претпријатие за туристички и сообраќајни услуги 
„Путник Македонија", Скопје, Пословница во Ох-
рид (скратен назив: Пословница — Путник Маке-
донија — Охрид). Предмет на работењето! на по-
словницата е: 

а) Домашен туризам; организирање на излети, 
екскурзии, вршење на резервации за годишен од-
мор, масовни посети на изложби, сајмови, спортски 
натпревари, обезбедување ноќевања во хотели и 
приватни соби, сообраќајни и угостителски услуги, 
возни билети за во земјата и странство; презема 
техничка организација на конгреси, прослави, се-
минари, советувања, скупштини и слично; обезбе-
дува хотелско-угостителски и сообраќајни услуги 
на групи ученици, студенти и други масовни орга-
низации; врши резервации за хотел ско-у гостите л-
ски услуги за групи и поединечни корисници на 
годишни одмори во хотели и приватни соби; врши 
продажба на комисиона стока од туристички ка -
рактер; обезбедува водичи за поголеми туристички 
групи; врши пропаганда на преземени туристички 
акции; 

б) Иностран туризам: прифаќа инострани групи 
на туристи кои ја посетуваат нашата земја преку 
страни бирои или агенции и организации или непо-
средно за истите обезбедува хотелско-угостителски, 
сообраќајни и други туристички услуги; менува 
страна валута, чекови, кредитни писма и дава ин-
формации на страни туристи1 за хотелски и уго-
стителски услуги, како и возни редови за авион-
ск, бродски, железнички и автобуски сообраќај и 
други туристички информации; продава комисиона 
туристичка стока и туристички единици; преку 
претпријатието во Скопје застапува инострани би-
рои и организации. 

Пословницата е основана од Претпријатието за 
туристички и сообраќајни услуги „Лутник — Маке-
донија" — Скопје, а по одобрението на НО на оп-
штината Охрид бр. 04-12115/1—58 од 16-П-1959 го-
дина. 

Пословницата ќе ја потпишува раководителот 
Илија Д. Заричин. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 464/59. ( (2070) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр., 372, страна 87, свеска И, е запишано под 
фирма: „Балкан", трговско претпријатие за промет 
со отпадоци, граѓа, градежен материјал и огрев, 
с. Градско, Титоввелешко. Предмет на работењето 
на претпријатието е: промет со отпадоци, граѓа, 
градежен материјал и огрев. I 

Претпријатието е основано од Народниот одбор 
на општината Градско бр. 2582 од 9. XI. 1959 година 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува И 
раздолжува во границите на овластувањето Ди-
мовски Јанев Илија, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр., 885/59. Ј (2097) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 265, страна 943, е запишана под фирма: 
Комбинат за гуми и чевли „Вулкан", Ниш, Про-
давница во Тетово. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на чевли од кожа и гума, 
гумени и пластични производи, чорапи од сите вр-
сти, ималин, прашак за чевли, врпци, фазон калапи 
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за обување, улошки и други производи што го на-
дополнуваат асортиманот., 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
вет на Комбинатот за гуми и чевли „Вулкан", Ниш, 
а согласно со одобрението на Народниот одбор на 
општината Тетово бр. 04-10532/1 од 28-УШ-1959 го-
дина. 

Подавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во -границите на овластувањето Ди-
мовски Јован, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 740/59. (2100) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 135, стра-
на 699, е запишана под назив: Станбено-штедна за -
друга „Жито Македонија", Скопје. Предмет на ра-
ботењето на задругата е: 

а) да организира преку соодветните стопански 
организации или во сопствена режија поефтина и 
побрза изградба на станови за потребите на своите 
членови — задругари; , 

б) да собира парични и други материјални сред-
ства за задружната станбена изградба; и 

в) да овозмо;ки на своите членови задругари 
да користат поволни кредити од фондовите за кре-
дитирање на станбената изградба или од други из-
вори. ( 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Идадија, Скопје, 
бр. 15592 од 29-Х-1959 година со кое се потврдени 
и правилата на задругата. 

Членови на згправниот одбор на задругата се: 
Атанас Георгиевски. Апостол Николовски, Анели 
Чулев, Ангелина Петковиќ и ѓорѓи Камчевски. За -
другата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат во границите на овластувањето Атанас Ге-
оргиевски и ѓорѓи Камчев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 910/59. (2089) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 133, страна 
687, е запишана под назив: Станбено-штедна за-
друга „Гранит", Скопје. Предмет на работењето на 
задругата е: 1 

1) да организира преку соодветните организа-
ции или во сопствена режија поефтина и побрза 
изградба на станови за потребите на своите членови 
- задругари; 

2) да собира парични и други материјални сред-
ства за задружната станбена изградба; 

3) да овозможи на своите членови задругари 
користење на поволни кредити од фондовите на 
кредитирањето на станбената изградба или од други 
извори. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Идадија, Скопје, 
бр. 11927 од 29-Х-1959 година, со кое се потврдени 
и правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Славковски Борис, претседател на у. о. Гаџовски 
Драган, Јовановски Васил, Костовски Благоја, Ри-
стовски Ристо, Главинов Андон и Велковски Ж и в -
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ко. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето Слав-
ковски Борис, Гаџовски Аритон и Огненовиќ Ми-
лош. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 912/59. ' (2090) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 159, е запишана под фирма: 
Претпријатие за промет со жито и преработки 
од жито на големо „Жито Македонија", Скопје, 
Филијала во Скопје. Предмет на работењето на 
филијалата е: откуп и промет со житарици, ориз и 
грав, преработка на житарици и промет со прера-
ботки од житарици, производство и промет со леб, 
печива и тестенини, откуп и промет со сточна хра-
на, производство на нишесте, овошни конзерви и 
промет со истите на големо и мало. 

Филијалата е основана од Работничкиот совет 
на Претпријатието „Жито Македонија", Скопје, а 
согласно со одобрението на Народниот одбор на оп-
штината „Идадија", Скопје, бр. 12215 од 15-Х-1958 
година. ^ 

Филијалата ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат во границите на овластувањето: 
Грижовски Гјуша, директор на филијалата, Нико-
лов Апостол, раководител на стопанско-сметковод-
ниот сектор, Супхи Бајрами, комерцијален раково-
дител, и Симон Буцевски, ш е ф на сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 903/59. (2088) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 481, е запишано следното: Ра -
с т е л ав Б. Петровски, досегашен директор на Прет-
пријатието за производство и обработка на тутун 
„Отља", Куманово, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието, со решението 
на Народниот одбор на општината Куманово бр. 
15500/1 од 9-Х-1959 година, е назначен Војо Тра ј -
ков Поповски. Тој претпријатието ќ е го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува во границите на овла-
стувањето со старите потписници Растислав Пе-
тровски и Ангелко Ивановски, технички раково-
дител. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 863/59. (2008) 

I 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 306, страна 911, е запишано следното: Илија 
Ц. Мукаетов, досегашен директор на Трговското 
претпријатие за промет со отпадоци „Отпад-про-
мет" — Кавадарци, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
Перо Б л а ж е в Тодоров. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
Г 
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на овластувањето со стариот потписник Петар Ди-
мев Петровски, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 286/59. (1065) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 246, страна 781, е запишано следното: Крсто 
Алексов Кочовски, досегашен раководител на За -
наетчискиот дуќан — фурна со паушална пресмет-
ка „Полог" за преработка, производство на леб и 
други печива, с. Теарце, е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. 

За раководител на дуќанот, со решението на 
Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-11666 
од 27-Х-1959 година, е назначен Радевски Савев 
Богоја. Тој дуќанот ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето, сме-
тано од 28-1-1960 година, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 63/60. (283) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека го регистарот на задругите под рег. бр. 57, 
страна 193 е запишано следното: Димовски Стојан, 
досегашен управник на Земјоделската задруга 
„Младост", с. Чашка, Титов велешка околија, и ше-
фот на сметководството Стојановски Тодор, се раз-
решени од должност и им престанува правото за 
потпишување. 

За управник на задругата е назначен Цанде 
Зафировски, а за ш е ф на сметководството Андов-
ски Ѓоре. Тие задругата ќе ја потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето, сметано од 5-УШ-1959 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи1 

бр. 636/59. I (1646) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 49, 
страна 193 е запишано следното: Станбено-штед-
ната задруга „Нова Македонија" во Скопје свои-
те Правила, одобрени од Општината „Идадија" — 
Скопје под бр. 19563 од 6-1Х-1956 год., ги сообразр! 
согласно член 136 од Законот за станбените задруги 
и Општината „Идадија" — Скопје ги одобри со 
своето решение бр. 3591 од 27-11-1960 година. 

Новите Правила се регистрираат согласно член 
37 од Законот за станбените задруги, со правно 
дејство од 10-Ш-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 167/60. (355) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 165, 
страна 43 е запишано следното: Димче Индов, се-
кретар, досегашен потписник на Станбено-штедната 
задруга ,Дементаш", Скопје, нема да биде потпис-
ник на задругата согласно записникот од одржа-
ниот состанок на 23-11-1960 год. 

За нов потписник на задругата е назначен То-
доровски Велев Страте. Тој задругата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со стариот потписник Вељо Андо-
новски, претседател, сметано од 10-Ш-1960 год. 

Бр. 18 - Стр. 281 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 170/60. (357) 

ј 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 493, страна 1388 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Кисела Вода", Скопје бр. 272 од 29-ХП-
1959 година кон Занаетчиското претпријатие за пре-
работка на текстил и шивачки услуги „Рекорд", 
Скопје, се припојуваат шивачките дуќани со пау-
шална пресметка „Напредок" и „Мода", Скопје,, 
сметано од 1-1-1960 година. Ј 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 138/60. I (331) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 494, страна 1392 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Шивачкиот дуќан со паушална пресметка 
„Напредок", Скопје, бидејќи со решението на На-
родниот одбор на општината „Кисела Вода" — 
Скопје бр. 272 од 29-ХП-1959 год. е припоен кон 
Претпријатието „Рекорд", Скопје, сметано од 2-Ш-
1960 година. I 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 137/60. (330) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 492, страна 1384 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Шивачкиот дуќан со паушална пресметка 
„Мода", Скопје, бидејќи со решението на Народ-
ниот одбор на општината „Кисела Вода", Скопје 
бр. 272 од 29-ХП-1959 год. е припоен кон Претпри-
јатието „Рекорд", Скопје, сметано од 2-Ш-1960 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 136/60. ^ (329) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 493, страна 1388 е запишано следното: 
Трајан Степановски, досегашен в.д. директор на 
Занаетчиското претпријатие за преработка на тек-
стил и шивачки услуги „Рекорд", Скопје е разре-
шен од должност и' му престанува правото за пот-
пишување. ' Ј 

За директор на претпријатието, со решение бр. 
182 од 15-1-1960 година, е назначен Јаневски Костов 
Ангел. Тој претпријатието ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето, 
сметано од 29-1-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 65/60. (183) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-1-1960 год. под рег. бр. 5/59, свеска IV е запи-
шано конституирањето на Конфекционото прет-
пријатие „Пелистер", со седиште во Ресен. Пред-
мет на работењето на претпријатието е: производ-
ство на конфекциони стоки од кожа, гума и пла-
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етичка маса за потребите на пазарот и по порачка, 
како и вршење на занаетчиски услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 51/60. ч (379) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-Ш-1960 год,, под рег. бр. 2/59 е запишано след-
ното: Се менува фирмата на погонот „Агромеха-
низација" Битола на Деловниот сојуз „Агропела-
гонија" Битола и ќ е гласи: Погон за снабдување 
на земјоделието со земјоделски машини и резервни 
делови „Агромеханизација", Битола, на Деловниот1 

сојуз за пол одел ство и механизација „Агро-Пела-
гонија" — Битола. 

Се проширува и дејноста и ќе гласи: ќ е ги 
снабдува земјоделските задруги и другите земјо-
делски организации со земјоделски машини, ре-
зервни делови за земјоделски машини, земјоделски 
и механички алат, инструменти, опрема и мате-
ријали што се во употреба за земјоделското про-
изводство и делови за други превозни средства и 
транспортни средства. 

Место досегашното овластено лице Сиљ анов ски 
Тоде, за потпишување на погонот се овластуваат 
лицата Тноковски Крсте, раководител, и Иракли 
Зози, книговодител на погонот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 145/60. I (832) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-Ш-1960 год. под рег. бр. 2/59 е запишано след-
ното: Се менува фирмата на Погонот за земјодел-
ски услуги, Битола, на Деловниот сојуз „Агро-Пе-
лагонија" — Битола и ќе гласи: Погон за ' '^цел-
еви услуги — Битола на Деловниот сојуѕ .)ло-
делство и механизација „Агро-Пел агонија" - Б и -
тола. 

Се Проширува и дејноста на погонот и ќ е гласи: 
укажување земјоделски услуги со покрупни земјо-
делски машини на задругите и другите земјодел-
ски организации во однос на целокупната работа 
од областа на земјоделството), како и укажување 
услуги на претприј ати јата и трето лица во колку 
капацитетите остануваат неискористени. 

Место досегашното овластено лице Крсте Т а -
ковски, за потпишување се овластуваат лицата 
Ивановски Владе и Неделковски Неделко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 129/60. (383) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр1 252, страна 713 е запишано следното. 
Димче Алчев, досегашен директор на Трговското 
претпријатие со мешани стоки; „Балкан", Титов 
Велес, е разрешен од должност со решението на 
Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 
1960/1 од 9-Ш-1960 година и му престанува правото 
за потпишување. 1 

За директор на претпријатието, со решението 
на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 
1645/1 од 27-11-1960 год,, е назначен Димов Петров 
Живко. Тој претпријатието ќе го потпишува, за -

должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со стариот потписник Киро Најдовски, кни-
говодител, сметано од 10-Н1-1960 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 168/60. (358) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 341, страна 1083 е запишано следното: 
Здравевски Симов Апостол, директор на Производ-
ното претпријатие за керамиди и тули „Сутјеска", 
с. Чашка, Титоввелешко, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието, со решение на 
Народниот одбор на општината Чашка бр. 02-4247/1 
од 11-Х1-1959 год. е назначен Чедомир Васевски. 
Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето со Бо-
рис Р. Павлов, книговодител, и Темелко С. Здравев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 949/59. 1 (359) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 213, страна 41, свеска II е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Неготино бр. 04-5038/1 од 3-Х1-
1959 год., дејноста на продавницата во Неготино на 
Претпријатието за промет со цигари, кибрит и вред-
носници „Тутун", Скопје, во иднина се проширува 
и со: трговија со прибор за пишување, прибор за 
пушење, прибор за бричење, разни разгледници и 
хигиенска гума на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 175/60. I (360) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-11-1960 година под рег. бр. 52/55 е запишано след-
ното: Се проширува дејноста на Продавницата 
„Јордан Пиперката" во с. Ж в а н на Трговското 
претпријатие „Бигла", Демир Хисар, и ќе гласи: 
покрај досегашната дејност, ќе врши продажба на 
музички инструменти, радиоапарати и прибор, елек-
тричен материјал, продажба на намештај, оружје, 
ловни прибор и експлозивен материјал. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фп 
бр. 59/60. ) (385) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-11-1960 год. под рег. бр. 109/55 е запишано след-
ното: Се проширува дејноста на Занаетчиското 
претпријатие „Неолица", со седиште во Битола, и 
ќ е гласи: ) 

1. Основна дејност на претпријатието' е: произ-
водство на алкохолни и безалкохолни пијалоци; 

2. Споредна дејност: точење алкохолни пијало-
ци на шанк. Ј 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 70/60. I (386) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во' регистарот на стопанските организации, 
на 30-1-1960 год. под рег. бр. 79/55 е запишано 
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следното: Се менува фирмата на досегашното 
Околиско занаетчиско претпријатие во Прилеп, и 
ќе гласи: Претпријатие за метални производи и 
услуги ,Д1скра", со седиште во Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 56/60. (387) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-1-1960 год. под рег. бр. 28/55 е запишано след-
ното: Се проширува дејноста на Трговското прет-
пријатие „29 ноември", со седиште во Прилеп, и ќе 
гласи: трговија на големо и мало со мешани ин-
дустриски стоки, животни намирници, предмети за 
куќни потреби, намештај и тутунски преработки. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 16/60. (388) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-П-1960 год. под рег. бр. 37/55 е запишано след-
ното: Се проширува дејноста на Трговското прет-
пријатие „Народен магазин" — „На-Ма" во Струга, 
и ќе гласи: трговија со чевли, моторни возила, ре-
зервни делови и прибор, рибарски материјал и 
прибор, месо и месни производи и техничка стока 
за снабдување на производните претпријатија и 
занаетчиството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 376/60. (389) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-Ш-1960 год. под рег. бр. 74/55 е запишано след-
ното: Се проширува дејноста на Трговското прет-
пријатие „Нова трговија" во Струга, и ќе гласи: 
покрај досегашната дејност што ја обавува, прет-
пријатието ќе се занимава и со трговија со огревно 
дрво и јаглен, санитарен и инсталационен матери-
јал и намештај. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 115/60. (390) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-1-1960 год,, под рег. бр. 19/56 е запишано след-
ното: На Станоевски Магден, досегашен потписник 
на Угостителското претпријатие „Унап", Демир Хи-
сар, Битолско-, му престанува овластувањето за 
потпишување. За потписник на претпријатието е 
овластен Најдовски Ристе, кој покрај досегашниот 
потписник Јосифовски Најдо ќе го потпишува прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 34/60. (397) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-И-1960 год. под рег. бр. 82/55 е запишано след-
ното: ЦаТкм Анастасовски, досегашно овластено 
лице за потпишување на Угостителското претпри-
јатие „Солун", Битола, е разрешен од должност. 
За потписник на претпријатието е овластен Бранко 
Горковски. I 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 68/60. (398) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-11-1960 год. под рег. бр. 146/55 е запишано след-
ното: Илиевски Илија, досегашен директор на 
Конфекционото претпријатие „,Иднина", Битола, е 
разрешен од должност. За директор на претпри-
јатието е назначен Драги Кочински, кој претпри-
јатието ќе го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 65/60. (399) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-Ш-1960 год. под рег. бр. 52/55 е запишано след-
ното: На Наумовски Милан, трет потписник на Тр-
говското претпријатие „Бигла", Демир Хисар, му 
престанува правото за потпишување. За трет пот-
писник на претпријатието е назначен Станоевски 
Магден. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, ФК 
бр. 67/60. (394) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4-11-1960 год. под рег. бр. 36/55 е запишано след-
ното: На Борис Божиновски1, досегашен потписник 
на Земјоделската задруга „Млад борец", с. Едина-
ковци, Битолско, му престанува овластувањето за 
потпишување. За потписник на задругата е овла-
стен Ортаковски Веле. Тој заедно со досегашниот 
потписник Н. Јосифовски, задругата ќе ја потпи-
шува. I 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 63/60. I (400) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-11-1960 год. под рег. бр. 83/55 е запишано след-
ното: На Миха Ризевски, бив. директор на Занает-
чиското претпријатие „Напредок", Битола, му пре-
станува овластувањето за потпишување. З а дирек-
тор на претпријатието е назначен Левтер Траја-
новски, кој заедно со канговодителот Петар Пешка 
ќе го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 69/60. (395) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-11-1960 год. под рег. бр. 19/55 е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Земјоделската 
задруга „Стиф Наумов", с. Логоварди, Битолска 
околија, Коста Ристев Георгиевски, му престанува 
овластувањето за потпишување. За нов потписник 
на задругата е овластен Петровски Јосифов Кире. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 77/60. \ (401) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-111-1960 год. под рег. бр. 5/59 е запишано след-
ното: Благој Марков, досегашен раководител на 
Претставништвото на Фабриката за масло „Велес", 
Титов Велес, е разрешен од должност. За раково-
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дигел на претставништвото е назначен Христо 
ѓорѓиев, кој ќе го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 127/60., (402) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-11-1960 год. под рег. бр. 15/56, свеска I е запи-
шано следното: Николовски Александар, досега-
шен директор на Претпријатието „Електроинстала-
тер", Битола, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. За директор на 
претпријатието е назначен Гоце Поповски, кој ќ е 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 72/60. ' (403) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-111-1960 год. под рег. бр. 190, азеска I е запи-
шано следното: Илија Јотевски , досегашен дирек-
тор на Фабриката за конзерви ,ДТелагонија", Б и -
тола, е разрешен од должност. За в. д. директор 
на фабриката е назначен Стојан Јовевски, кој ќ е 
ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 130/60. (404) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-111-1960 год. под рег. бр. 10/56, свеска Ш е за-
пишано следното: Фидан Узуновски, досегашен 
потписник на Земјоделското производители прет-
пријатие „Пролетер", Дебар, е разрешен од долж-
ност. За потписник на претпријатието е назначен 
Никола Кузмановски, сегашен книговодител на 
претприј атието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ф и 
бр. 492/59. (405) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28-1-1960 год. под рег. бр. 51/55, свеска V е запи-
шано следното: На Василко Лазаревски, досегашен 
в. д. директор на Стопанството „Крупноно", Киче-
во, му престанува правото за потпишување. За пот-
писник на претпријатието е овластен Зоран Мит-
рески, сегашен в. д;, директор на стопанството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 46/60. , (406) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-1-1960 год. под рег. бр. 6/55, свеска V е запишано 
следното: Славе Д а о в с к и , досегашен директор на 
Рудникот „Цер", Кичево, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. За в. д. 
директор на рудникот? е назначен Атанасовски 
Мите, кој е овластен да го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 9/60. , (407) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
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11-1-1960 год. под рег. бр. 5/57, свеска I е запишано 
следното: Јонче Трипунов Милошевски, досегашен 
потписник на Службата на работничкото службе-
н и ч е снабдување во Кичево на Шумското инду-
стриско претпријатие „Копачка", Кичево, му пре-
станува овластувањето за потпишување. За пот-
писник на службата е овластен Стојимир 3. Кита-
новски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 6/60, (408) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-Ш-1960 год. под рег. бр. 2/58, свеска V е запи-
шано следното: Настевски Санде, досегашен в. д. 
директор на Претпријатието за експлоатација на 
мермер „Миокази", Кичево, е разрешен од долж-
ност. За в. д. директор на претпријатието е на-
значен Алексоски Зарко. Тој заедно со Миле Ива-
новски претпријатието ќ е го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 12/60. ј (409) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-1-1960 год. под рег. бр. 146/55, свеска III, е за-
пишано следното: Рифат Џеват, досегашен дирек-
тор на Берберско-фризерската задруга „Нов ж и -
вот", Охрид, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. За директор на з а -
другата е назначен Шериф Шериф, кој ќ е ја пот-
пишува. I 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 23/60. I (410) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 20-1-1960 год. 
под рег. бр. 2/58, свеска III е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Откупната станица 
во Струга на Земјоделската задруга „Наумче Меч-
кароски", с. Мислешево, Дурацовски Сандре, е сме-
нет од должност. На негово место за раководител 
на станицата е назначен Тафоски Л. Аџи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 502/60. (411) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-1-1960 год. под рег. бр. 6/57, свеска III е запи-
шано следното: Ѓурчиновски Ристе, досегашен пот-
писник на Шумското индустриско претпријатие 
„Дебарца", с. Ново Село, Охридско, е разрешен од 
должност. За потписник на претпријатието е на-
значен Максимовски Трене, директор на претпри-
јатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 17/60. ј (412) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-11-1960 год. под рег. бр. 47/55, свеска III е запи-
шано следното: Калични Енвер, досегашен упра-
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вител на Земјоделската задруга „Прпарими", с. Ли-
вада, Охридско, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. За управител на 
задругата е назначен Џевко Положани, кој ќ е ја 
потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 64/60. (414) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 31173, серија бр. 0102009 
издадена од ОВР — Прилеп на име Лилјана Јос-
коска, ул. Спасе Темелкоски" бр. 34 - Прилеп. (1078) 

Лична карта рег. бр. 18756, серија бр. 0024288 
издадена од СВР — Охрид на име Радован Наумов 
Велковски, с. Ерековци — Битолско. (1079) 

Лична карта рег. бр. 3078, серија бр. 0635588 
издадена од СБР — Кр. Паланка на име Стојан 
Петрушев Ангеловски, с. Радибуш — Крива Па-
ланка. (1080) 

Лична карта рег. бр. 24119, серија бр. 0357113 
издадена од СВР — Титов Велес на име Божана 
Стојкова Радева, ул. ,,Владимир Назор" бр. 20 — 
Титов Велес. (1081) 

Лична карта рег. бр. 1229, серија бр. 0441238 
издадена од СВР — Кавадарци на име Крсте Мит-
рев Милков, Кавадарци. (1082) 

Лична карта рег. бр. 7143, серија бр. 0310514 
издадена од СВР — Штип на име Елмаз Јусеин 
Абдулов, с. Степанци — Штипско. (1083) 

Лична карта рег. бр. 197, серија бр. 0301508 из-
дадена од СВР — Штип на име Благоја Божинов 
Крстов с. Калаузлија — Штипско. (1084) 

Лична карта рег. бр. 12942, серија бр. 0389652 
издадена од СВР — Кочани на име Стојан Гера-
скмов Апостолов, с. Липец — Кочани. (1085) 

Лична карта рег. бр. 9305, серија бр. 0015708 
издадена од СВР — Битола на име Ленка Т. Б р -
глевска, с. Велушина — Битола. (1123) 

Лична карта рег. бр. 2630, серија бр. 0214647 
издадена од СВР — Охрид на име Муса Д. Ј а ш а -
роски, ул. „Аџи Мустафа" бр. 23 — Охрид. (1124) 

Лична карта рег. бр. 12043, серија бр. 05023990 
издадена од СВР — Кавадарци на име Киро Јор-
данов Попов, Кавадарци. (1125) 

Лична карта рег. бр, 14355, серија бр. 0391065 
издадена од СВР — Кочани на име Стојчо Васи-
лев Стоимилов, ул. „Зечевиќ" бр. 7 — Кочани. (1126) 

Лична карта рег. бр. 93991, серија бр. 0627473 
издадена од СВР — Скопје на име Јованка Павле 
Бошкова, с. Соколарци — Штипско. (1127) 

Лична карта рег. бр. 3259, серија бр. 0307850 
издадена од СВР — Штип на име Јане Тасев Илов, 
с. Уларци — Кочани. (1128) 

Лична карта рег. бр. 50, серија бр. 01,52760 на 
име Живко Крстев Гилевски, с. Живојно — Битол-
ско. (1129) 

Лична карта рег. бр. 10093/ш, серија бр. 0299566 
издадена од СВР —- Штип на име Нада Илиева 
Арманска, ул. „Д. X. Димов" бр. 5 - Штип. (ИЗО) 

Лична карта рег. бр. 1243, серија бр. 0341753 
издадена од СВР — Титов Велес на име Стојче 
Арсо Јовановски, с. Иванковци — Титоввелешка 

(1131) 
Лична карта рег. бр. 10087, серија бр. 0081030 

издадена од СВР - Битола на раме Христо Митре 
Крстевски, ул. „4-ти ноември" — Битола. (1132) 

Лична карта рег. бр. 10297, серија бр. 0084499 
издадена од СВР — Битола на име Фанка Михајло 
Николова Митровска, ул. „4-ти ноември" бр, 32 — 
Битола. (1133) 

% Лична карта рег. бр. 10262, серија бр. 0011869 
издадена од СВР — Битола на име Боше Спасев 
Јанкуловски, с. Орехово — Битолско. (1134) 

Лична карта рег. бр. 6926, серија бр. 0187436 
издадена од СВР — Прилеп на име Цветан Вол-
канов Момир оски, с. Гостиражни — Прилеп. (1135) 

Лична карта рег. бр. 10822, серија бр. 0191332/51 
издадена од СВР — Прилеп на име Трендафил 
Јорданов Јошески, с. Вранче — Прилеп. (1136) 

Лична карта рег. бр. 8610, серија бр. 0189120 
рЈЗдадена од ОВР — Прилеп на име Мара Орда-
нова Савеска, с. Загорани -— Прилеп. (1137) 

Лична карта рег. бр. 4, серија бр. 0572512 на 
име Борис Петков Додевски, с. Псача — Крива Па-
ланка. (1138) 

Лична карта рег. бр. 203, серија бр. 0138914 
издадена од СВР — Ресен на име Митко ѓорѓиев-
ски, с. Отешево — Ресен. (1139) 

Лична карта рег. бр. 9312, серија бр. 0333762 
издадена од СВР — Титов Велес на име Иван Ѓо-
ров Лазаров, ул. ,Дов. Ќучук" бр. 9 — Титов Велес. 

(1140) 
Лична карта рег. бр. 4682, серија бр. 0329192 

издадена од СВР — Титов Велес на име Киро Јор-
данов Лешперов, ул. „Крали Марко" бр. 9 — Ти-
тов Велес. (1141) 

Лична карта рег. бр. 5472, серија бр. 0070183 
издадена од СВР — Гевгелија на име Велика Ми-
ланова Пецова, с. Грчиште — Гевгелија. (1142) 

Лична карта рег. бр. 7336, серија бр. 0071569 
издадена од СВР — Гевгелија на име Томе Ристов 
Филов, с. Грчиште — Гевгелија. (1143) 

Лична карта рег. бр. 1196, серија бр. 0367307 
издадена од СВР — Неготино на име Рада Велик 
(Касолова) Башлиева, с. Д. Капија — Кавадарци. 

(1144) 
Лична карта рег. бр.7845, серија бр. 0789591 

издадена од СВР — Тетово на име Кадри Нухи 
Кадриу, ул. „Мирце Ацев" бр. 29 — Тетово. (1145) 

Лична карта рег. бр. 2856, серија бр. 0662580 
издадена од СВР — Тетово на име Сервет Реџеп 
Алили, с. Порој — Тетовско. (1146) 

Лична карта рег. бр. 1042, серија бр. 0778245 
на име Трпимир Петре Новаковски, с. Милетино 
- Тетовско. (1147) 

Лична карта рег. бр. 41609, серија бр. 0796853 
издадена од СВР — Тетово на име Мемет Амета 
Абди, с. Џепчиште — Тетовско. - (1148) 



Стр. 286 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 1 јуни 1961 

Лична карта рег. бр. 25283, серија бр. 0722093 
издадена од СВР — Гостивар на име Панто Куз-
ман Маркоски, ул. „ЈНА" бр. 88 — Гостивар. (1149) 

Лична карта рег. бр. 15887, серија бр. 0712397 
издадена од ОВР — Гостивар на име Веап Мустафа 
Асани, с. Симница — Гостивар. (1150) 

Лична карта рег. бр. 7116, серија бр. 0310649 
издадена од С Б Р — Штип на име Стојан Мила-
нов Коцев, с. Г. Трогерци — Штипско. (1151) 

Лична карта рег. бр. 2122, серија бр. 0182632 
издадена од СВР — Прилеп на име Трајан Новев 
Лозаноски, с. Ропотово — Прилеп,, (1094) 

Лична карта рег. бр. 4819, серија бр. 0565207 
издадена од СВР — Куманово на име Рамадан Р. 
Зубери, с. Опаје — Кумановско. (1095) 

Лична карта рег. бр. 18006, серија бр. 0557831 
издадена од СВР — Куманово на име Рашид Р. 
Скендеровски^, ул. „Томе Ѓ о р т е в " бр. 16 — Кума-
ново. (1096) 

Лична карта рег. бр. 1676, серија бр. 0641087 
издадена од СВР — Куманово на име Златко И. 
Ангелоски, с. Лопате — Кумановско. ч (1097) 

Лична карта рег. бр. 5430, серија бр. 0281060 
издадена од СВР — Ресен на име ѓорѓи Цепенков-
ски, с. Крушје — Ресен. (1098) 

Лична карта рег. бр. 8110/ш, серија бр. 0297583 
издад,ена од СВР — Штип на име Усеин Муста-
фов Рушидов, с. Тополница — Радовиш. (1099) 

Лична карта рег. бр. 10074, сергија бр. 0012785/51 
издадена од СВР — Битола на име Саит Ештреф 
Елмазовски, с. Кишава — Битолско. (1100. 

Лична карта рег. бр. 6215, серија бр. 0531742 
издадена од ОВР — Куманово на име Насуф Б. 
Асанов, ул. ,,Бонево Трло" бр. 8 — Куманово. (1101) 

Лична карта рег. бр. 14496, серија бр. 0556047 
издадена од СВР — Куманово на име Гаврил С. 
Стефановски,, с. Мл. Нагоричане — Кумановско. 

(1102) 

Лична карта рег. бр. 3109, серија бр. 0528688 
издадена од ОВР - Куманово на име Савка Д. Ма-
невска, ул. „Трст" бр. 10 — Куманово. (1103) 

Лична карта рег. бр. 18449, серија бр. 0651362 
издадена од СВР — Куманово на име Ѓуро А. Ги-
јев ски, ул. „Наро,дна Револуција" бр. 125 — Кума-
ново. (1104) 

Лична карта рег. бр. 6211, серија бр. 0730734 
издадена од ОВР — Македонски Брод на име Р у ж -
ди ја Назифов Алиоски, с. Пласница, Кичево. (1105) 

Лична карта рег. бр. 3471, серија бр. 0727936 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Са-
фет Алимов Шемоски, с. Пласница — Кичево. (1106) 

Лична карта рег. бр. 2160, серија бр. 0726378 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Спи-
ро Дуков Симуноски, с. Тополница — Кичево. (1107) 

Лична карта рег. бр. 3244,' серија бр. 0727742 
издадена од СВР — Македонски Брод на име Ѓуро 
Лазев Дамјанова:, с. Г. Крушје — Кичево. (1108) 

Лична карта рег. бр. 3940, серија бр. 0535093 
издадена од СВР — Кавадарци на име Јован Мар-
ков Орешков, с. Бесвица - Кавадарци. (1109) 

Лична карта рег. бр. 36180, серија бр. 0106666 
издадена од ОВР — Битола на име Димитрија Тра ј -
ков Ристески, с. Чаниште — Прилеп. (1110) 

Лична карта рег. бр. 11135, серија бр. 0551625 
издадена од ОВР — Куманово на име Љубен С. Ар-
совски, с. Мл. Нагоричане — Кумановско. (1Ш) 

Лична карта рег. бр. 20445, серија бр. 0560264 
издадена од СВР — Куманово на име Абедин Ис-
маиљ Акифи, с. Табановце — Кумановско. (1112, 

Лична карта рег. бр. 14931, серија бр. 0554833 
издадена од СВР — Куманово на име Киро Нико-
ла Митковиќ, с. Четирце — Кумановско. (1113) 

Лична карта рег. бр. 23499, серија бр. 0177528 
издадена од ОВР — Охрид на име Иван Стеван 
Ристески, с. Велестово — Охрид. (1114) 

Лична карта рег. бр. 16790, серија бр. 0049501 
издадена од СВР — Охрид на име Љубе Ѓорги Ко-
чески, с. Велестово — Охридско. (1115) 

Лична карта рег. бр. 914, серија бр. 0725363 из-
дадена од ОВР — Македонски Брод на име Драге 
Мицков Секулоски, с. Слатина — Кичево. (1116) 

Лична карта рег. бр. 19823, серија бр. 680060 
издадена од СВР — Тетово на име Ба јрам Ода 
Асани, с. Шипковица — Тетовско. (1117) 

Лична карта рег. бр. 18585, серија бр. 0679507 
издадена од СВ1? — Тетово на име Х а м и т Реџеп 
Сефери, с. Шипковица — Тетовско. (1118) 

Лична карта рег. бр. 21800, серија бр. 0718410 
издадена од СВР — Гостивар на име Ристем Исен 
Исеини, с. Ча јле — Гостивар. , (1119) 

Лична карта рег. бр. 18814, серија бр. 0715424 
издадена од ОВР — Гостивар на име Осман Рама-
дан Авди, с. Трново — Гостивар. (1120) 

Лична карта рег. бр, 191, серија бр. 0288683 из-
дадена од СВР — Штип на име Асан Амедов Аса-
нов, ул. „15 корпус" бр. 13 - Штип. (1121) 

Лична карта рег. бр. 1452, серија бр. 0413967 
издадена од, ОВР — Радовиш на име Павлина Спа-
со (ѓорѓиева) Трајкова, ул. „Гоце Делчев" бр. 16 — 
Радовиш. (1122) 

Лична карта рег. бр. 3546, серија бр. 0292092 
издадена од СВР — Штип на име Мијалче Тодоров 
Ефремов, ул. „Димо X. Димов" бр. 36 — Штип. 

(1152) 
Лична карта рег. бр. 12344, серија бр. 0009901 

издадена од ОВР — Битола на име Џемал Шабан 
Балушовски, с. Кишава — Битолско. (1153) 

Лична карта рег. бр. 28913, серија бр. 0094765 
издадена од СВР — Битола на име Митра Ристева 
Станкоска, с. Тополчани — Битолско. (1154) 

Лична карта рег. бр. 5491, серија бр. 0653352 
издадена од СВР — Кратово на име Илинка Цвет-
ко (Белкова) Златкова, Кратово. (1155) 

Лична карта рег. бр. 408, серија бр. 057511? 
издадена од СВР — Куманово на име Богдан Ѓур-
ков Гиговски, с. Бељаковце — Кумановско. (1156) 

Лична карта рег. бр. 9314, серија бр. 0333764 
издадена од СВР - Титов Велес на име Лила Сла-
ве (Тановска) Вулечевиќ, ул. „Маршал Тито" бр. 60 
- Титов Велес. (1157) 

Лична карта рег. бр. 25617, серија бр. 0358415 
издадена од СВР — Титов Велес на име Шериф 
Ризов Дестанов, ул. „Ст. Богоев" бр. 9 — Титов 
Велес. (1158) 

Лична карта рег. бр. 118, серија бр. 0273528 на 
име Мендух Ајрула Саљи ја, с. Мејово — Тетовско. 

(1159) 
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Лична карта рег. бр. 14072, серија бр. 0675847 
издадена од ОВР — Тетово на име Љазим Садик 
Зулбеари, с. Селцекеч - Тетовско. (1160) 

Лична карта рег. бр. 40863, серија бр. 0696108 
издадена од ОВР — Тетово на име Узри Н а ф и Ше-
рифи, с. Рогле — Тетовско. (1161) 

Лична карта рег. бр. 16762, серија бр. 0130462 
издадена од ОВР — Дебар на име Петко Сандрев 
Чопкароски, ул, „Таса Мартиноска" бр. 5 — Дебар. 

I (1162) 
Лична карта рег. бр. 7, серија бр. 0368017 на 

име Хамир Суља Рамај, с. Мамутчево — Титовве-
лешко. (1163) 

Лична карта рег. бр. 5470, серија бр. 0268061 
издадена од ОВР — Демир Хисар на име Миле 
Гроздановски', с. Ж в а н — Битолско. I (1164) 

Лична карта рег. бр. 14739, серија бр. 0089275 
издадена од СВР — Битола на име Џеладин Али 
Шабановски, ул. „Кавала" бр. 25 — Битола, (1165) 

Лична карта рег. бр. 5723, серија бр. 0268047 
издадена од СВР — Битола на име Петре Б л а ж е 
Петрески, ул. „Смилево" бр. 18а — Битола. (1166) 

Лична карта рег. бр. 14146, серија бр. 0009287 
издадена од СВР — Битола на име Петар Стоја-
нов Бабаџовски, с. Логоварди — Битолско. (1167) 

Лична карта рег. бр. 8044, серија бр. 0007738 
издадена од СВР — Битола на име Трајко Ристе 
Стојковски, с. Балдовенци — Битолско. (1168) 

Лична карта рег. бр.. 25604, серија бр. 0123415 
издадена од СВР — Битола на име Милош Богоја 
Петровски, с. Црничани — Битолско. (1169) 

Лична карта рег. бр. 6061, серија бр. 0283582 
издадена од СВР - Ресен на име Нијас Сулчевски, 
ул. „Преспанска" бр. 58 — Ресен. ,(1170) 

Лична карта рег. бр. 25123, серија бр. 0721933 
издадена од ОВР — Тетово на, име Максут Куртиш 
Мемеди, с. Врањовци — Гостивар. (1171) 

Лична карта рег. бр. 5913, серија бр. 0750431 
издадена од СВР — Кичево на име Стојан Мана-
сиев Апостолоски, ул. „Димитар Влахов" бр. 15 — 
Битола. , (1172) 

Лична карта рег. бр. 37931, серија бр. 0107921 
издадена од СВР — Битола на име Митра Стојан 
(Савинова) Степановска, ул. „ѓорѓи Сугаре" бр. 23 
- Битола. (1173) 

Лична карта рег. бр. 6394, серија бр. 1893, из-
дадена од СВР — Битола на име Јован ѓорѓи Јов -
чевски, с. Лавци — Битолско. ( (1174) 

Лична карта рег. бр. 39193, серија бр. 0108238 
издадена од СВР — Битола на име Ќире Никола 
Секуловски, с. Добромири — Битолско. (1175) 

Лична карта рег. бр. 11983, серија бр. 0011084 
издадена од СВР — Битола на име Никола Ристо 
Јанкуловски, с. Добровени — Битолско. (1176) 

Лична карта рег. бр. 9678, серија бр. 0011957 
издадена од ОВР — Битола на име Трајко ѓорѓиев 
Неновски, с. Скочивир — Битолско. (1177) 

Лична карта рег. бр. 4100, серија бр. 0264207 
издадена од СВР — Битола на име Бошко Петрев 
Крстевски, с. Добромири — Битолско. (1178) 

Лична карта рег. бр. 115, серија бр. 026936 из-
дадена од СВР — Битола на име Крста Т. Тран-
сулова, ул. „Лерин" бр. 32 — Битола. (1179) 

Лична карта рег. бр. 32712, серија бр. 0028946 
издадена од СВР — Скопје на име Милан Спасев 
Димоски, с. Сливје — Прилепско. (1180) 

Лична карта рег. бр. 180, серија бр. 0140090 из-
дадена од ОВР — Прилеп на име Горче Јаким Ас-
пров, ул. „Моша Пијаде" бр. 273/а - Прилеп. (1181) 

Лична карта рег. бр. 10579, серија бр. 0012286 
издадена од СВР — Битола на име Митре ѓорѓиев 
Дајковски, с. Будимирци — Прилеп. (1182) 

Лична карта рег. бр. 10110, серија бр. 0190620 
издадена од СВР — Прилеп на име Алексо ѓор-
ѓиоски, ул. „Марксова" бр. 158 — Прилеп. (1183) 

Лична карта рег. бр. 1070, серија бр. 02789 из-
дадена од СВР — Битола на име Петар М. Авра-
мовски, с. Варош — Прилеп. (1184) 

Лична карта рег. бр. 21379, серија бр. 0163932. 
издадена од СВР - Прилеп на име Благоја Мицев 
Јошевски, с. Кочиште — Крушево. (1185) 

Лична карта рег. бр. 10222, серија бр. 0570660 
издадена од СВР — Куманово на име Ваџиу Му-
стафа Иљази, с. Лојане — Кумановско. (1186) 

Лична карта рег. бр. 6402, серија бр. 0099112 
издадена од СВР - Кр. Паланка на име Киро 
Стојанов Јакимов, с. Трново - Кр. Паланка. (1187) 

Лична карта рег. бр. 8612, серија бр. 0064322 
издадена од СВР - Кр. Паланка на име Драги 
Станоев Пејчинов, с. Луке - Кр. Паланка. (1188) 

Лична карта рег. бр. 784, серија бр. 0093494 
издадена од ОВР — Кр. Паланка на име Савко 
Тодоров Симоновски, с. Конопница — Кр. Паланка. 

, (И89) 
Лична карта рег. бр. 19305, серија бр. 0733238 

издадена од СВР — Кичево на име Нацка Манај-
сиеска, с. Добреноец — Кичево. (1190) 

Лична карта рег. бр. 19148, серија бр. 0508986 
издадена од СВР — Титов Велес на име Неделка 
Трајкова Михова, ул. „Белградска" бри 32 — Титов 
Велес. (1191) 

Лична карта рег. бр. 3807, серија бр. 0134960 
издадена од СВ Р — Гевгелија на име Надица Ж и -
воин Цветковиќ, с. Стојаково — Гевгелија. (1192) 

Лична карта рег. бр. 2157, серија бр. 0430667 
издадена од СВР — Гевгелија на име Б л а ж о То-
доров Стоев, с. Пирава — Гевгелија. (1193) 

Лична карта рег. бр. 5542, серија бр. 0308741 
издадена од СВР — Штип на име Ибраим Османов 
Шаќиров, с. Селце — Штипско. (1194) 

Лична карта рег. бр. 411, серија бр. 0452921 
издадена од СВР — Струмица на име Славко Илиев 
Андонов, ул. ,Дунавска" бр. 7 — Струмица. (1195^ 

Лична карта рег. бр. 24182, серија бр. 0540000 
издадена од СВР — Куманово на име Љубомир Ми-
трев Денковски, с. Жељувино — Кумановско. (1196) 

Лична карта рег. бр. 11269, серија бр. 0551715 
издадена од СВР — Куманово на име Томислав 
Илиев Станковиќ, с. Ст. Нагоричане — Кумановско. 

(1197) 
Републичка посланичка легитимација бр. 37, 

издадена од Народното собрание на НРМ — Скопје 
на име Аспарух Каневче, Скопје. (1319) 

Пасош бр. 106280, издаден од ДСВР — Скопје 
на име Мирјана Р. Андоновска, Скопје. (1317) 

Пасош бр. 106281, издаден од ДСВР — Скопје 
на име Ирма Јохана Андријевска, Скопје. (1318) 
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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 57 од Правилникот за извршување 
на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1960 година („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 1/61), ги известуваме стопанските организации што се должни да го 
објават годишниот биланс за 1960 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 1960 година (како што е предвидено во Уредбата); 

4) Во писмото да се напише "а ќе% стопанска гранка и припаѓа претпријатието, 
како и улицата и бројот каде што се наога 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 ЕП, НРМ" во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1960 г. 
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