
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 20 октомври 1962 
Скопје 

Број 34 Год. XVIII 

Претплатата за 1962 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 96 динари 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

167. 
На основа член 22 од Законот за организација и 

финансирање на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на Ф Н Р Ј " бр. 22/62), Извршниот совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СОС-

ТАВОТ И НАЧИНОТ НА ИЗБОР НА СО-
БРАНИЈАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за составот и начинот на избор на 

собранијата на заедниците за социјалното осигу-
рување на работниците („Службен весник на НРМ" 
бр. 24/62 год.) став 2 на член 42 се менува и гласи: 

„Бројот на членовите на собранието изнесува 
најмалку 55". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09-2153/1 
16 октомври 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковци, е. р. Александар Грличков, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за просечното ниво на 
цените на услугите на здравствените установи 
(„Службен весник на НРМ" бр. 21/62), се поткрале 
долунаведените грешки поради кое се дава 

И С П Р А В К А 
на Одлуката за просечното ниво на цените 

на услугите на здравствените установи 

Во делот III, точка 20: 
алинеа 4, вместо „Ди-Те-Пер за една доза 280 

дин.", треба да стои — Ди-Те-Пер за I доза 280 
динари; и 

во алинеа 5 вместо „Ревакц;гнација 400 дин.", 
треба да стои — Ди-Те-Пер втора, трета доза и 
ревакцинација по 400 динари. 

Од Извршниот совет, бр. 09-1289/2/1962 год. 

О/ласен дел 

КОНКУРСИ 

168. 

На основа член 193 став 1 од Законот за орга-
низација и финансирање на социјалното осигуру-
вање („Службен лисг на Ф Н Р Ј " бр. 22/62), Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ПРВОТО СОБРАНИЕ НА 
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

1. Собранието на Републичката заедница за со-
цијалното осигурување на работниците се свикува 
на прво заседание на 31. X. 1962 година во Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Бр. 09-2153/2 
16 октомври 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковци, е. р. Александар Грличков, е. р. 

СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА 
ВО ШТИП 

р а о п и ш у в а 
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за еден постојан или хонорарен наставник во 
звањето професор или предавач на виша школа 
за предметот методика на Отсекот за одделенска 
настава 

Кандидатите за звањето професор (постојан 
или хонорарен) треба да имаат завршено високо-
школска спрема од втор степен, стручни трудови, 
добиено искуство во наставата или струката и да 
покажуваат способност и самостојност во изведу-
вање на наставата. 

Кандидатите за звањето професор (постојан или 
хонорарен) треба да имаат завршено високошкол-
ска настава од втор степен, да владеат со пробле-
мите на својата дисциплина и да имаат практично 
искуство и способност за изведување на наставата. 

Со пријавата кандидатите треба да имаат при-
ложено: биографија, диплома за високо образова-
ние, список на објавените трудови или самите тру-
дови (ако се пријавуваат за звање професор на 
виша школа), извод од персоналниот лист и соглас-
ност од установата дека ќе биде ослободен од дол-
жност. Ј 

Документите се поднесуваат до Секретаријатот 
на Педагошката академија до 20. XI. 1962 година. 



Стр, 446 — Вр. 34 

Конкурсната комисија на Околискиот завод 
за здравствена заштита — Куманово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за специјализација 1 ЛЕКАР по специјалноста 

ОФТАЛМОЛОГИЈА 

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет и по-
ложен стручен испит. 

Таксираните молби да се доставуваат до Ко-
мисијата за засновање и откажување на работен 
однос на Заводот за здравствена заштита — Ку-
маново. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во 
Службен весник на НРМ". (1365) 

Училишниот одбор при Градинарското училиш-
те во Богданци, врз основа на чл. 19 ст. 6 од Пра-
вилникот за работата на училиштето, 

р а с п и ш у в а 

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С 

за упразнетите работни места за учебната 
1962/63 година: 

1. Наставници по градинарство 2 
2. Наставник по биологија и хемија 1 

У С Л О В И 

Под точ. 1) да има завршено земјоделски ф а -
култет, виша земјоделска школа — отсек гради-
нарство или зем. тех. со 5 год. практика, во гра-
динарство^ . 

Под точ. 2) дд има завршено ВПШ — група 
биологија и хемија. 

Плата, според Законот за јавните службеници. 
Конкурсот трае до пополнување на упразнетите 

места. (1276) 

Конкурсната комисија при Центарот за струч-
но образование на работниците — Битола, врз ос-
нова на чл. 37 од Законот за работниците и 
службениците 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување па работното место ИНСТРУК-
ТОР на Центарот за стручно образование на ра-
ботниците — Битола 

Услови: Завршен филозофски факултет. Пре-
димство имаат кандидатите со завршена педагошка 
група. 

Плата според Правилникот за плати на работ-
ниците и службениците на Центарот. 

Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-
ното место. 

Кандидатите кол молбата да ги достават и 
документите по чл. 31 од Законот за работниците 
и службениците. Молбите се доставуваат до Цен-
тарот. 

(1275) 

20 октомври 1962 

СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на едно работно место дакти-

лограф П класа 

Конкурсот трае 15 Дена од објавувањето во 
„Службен весник на Народна Република Македо-
нија". 

Молбите се доставуваат до Советот за народно 
здравје на Народна Република Македонија — Ско-
пје. (1273) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА СААТ 
КУЛА — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

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

на НО на општината Саат Кула — Скопје 

У С Л О В И : 
Завршен правен факултет, 10 години работен 

стаж од кои 5 години на раководна должност и 
положен стручен испит. 

Молбите со потребните документи по член 31 
од З Ј С да се доставуваат до Комисијата за служ-
бенички работи на Народниот одбор на општината 
Саат Кула — Скопје. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. (1274) 

Управниот одбор на Клиниката за детски бо-
лести на Медицинскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнето работно место за 

1 (еден) лекар специјалист по ПЕДИЈАТРИЈА 

УСЛОВИ: Медицински факултет и положен 
специјалистички испит по педијатрија. 

Личен дјоход спрема правилникот за распо-
делба на личните доходи на персоналот на Кли-
никата. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. Молбите таксирани со 50 дин. државна 
таксена марка со потребните документи од член 
31 од Законот за јавните службеници се поднесу-
ваат до секретаријатот на Клиниката. Кандидатите 
што се во работен однос вместо документите од 
член 31 сд ЗЈС доставуваат само молба, диплома, 
сведочанство за положен специјалистички испит и 
согласноста на установата дека може да конку-
рира. Непотполни молби и документации не ќе 
бидат земани во предвид, (1277) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 



120 октомври 1962 

На основа член 10 став 1 од Правилникот за 
работните односи на службениците и работниците 
на Народниот одбор на општината Дебар, Советот 
на работниот колектив при Народниот одбор на 
општината Дебар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пепе лиу вање следните работни места во 

Народниот одбор на општината Дебар 

1 Началник на Одделението за стопанство 
на НО, 

2. Началник на Одделението за општествени 
служби на НО, 

3. Референт по правна помошт. 
У с л о в и -

1 Кандидатите под точка 1 и 2 
а) да имаат висока стручна спрема и 8 го-

дини практика во управни работи, 
б) виша стручна спрема и 10 години прак-

тика во управни работи, 
в) средна стручна спрема и 15 години прак-

тика во управна струка. 
2. Кандидатите под точка 3. 

а) да имаат завршено правен факултет и 8 
години во управно-правна струка, 

б) виша управна школа и 10 години во 
управно-правна струка, и 

в) со средна управна школа и 12 години во 
управна струка. 

Пријавените кандидати од точка 1, 2 и 3 од 
машки пол да ја имаат регулирано воената об-
врска. 

Личен доход по правилникот за средствата за 
работа на органите на Народниот одбор на општи-
ната Дебар. 

Молбите со сите потребни документи согласно 
член 3 од .Правилникот за работни односи (чл. 31 од 
ЗЈС) се доставуваат до Народниот одбор на општи-
ната Дебар — Конкурсна комисија. 

Конкурсот трае од објавувањето во „Службен 
весник на НРМ" до пополнување на работните 
места. (1305) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ПРИРОДОНА-
УЧНИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за работното место ШЕФ НА ОПШТИ ОТСЕК 
— (оддел за административни и персонални пра-
шања), референт И врста. 

Услови: Кандидатот треба да има више обра-
зование и положен стручен испит во звање од 
управната струка и најмалку 5 години служба, 
или средно образование со звање од управна 
струка и над 10 години служба. Предност имаат 
оние кандидати што ја познаваат проблематиката 
на музејот и биле на раководни места. 

Молбите со потребните документи од чл. 31 
од ЗЈС да се достават на конкурсната комисија 
на музејот. Конкурсот трае 15 дена, од објаву-
вањето, односно до пополнувањето на истото. 

(1306) 

Бр. 34 — Стр. 447 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 20-13356 од 27 август 
1962 година, ја одобри промената на личното име 
на Саздоески Богоја, роден на ден 22 август 1932 
година во е. Бистрица, Титоввелешка околија, од 
татко Апостол и мајка Стојка, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Бошковски Богдан. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (266) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 13357 од 3 септември 
1Ѕ62 година, ја одобри промената на фамилијарните 
име на Саздовска Дунавка, родена на 22 април 
1831 година во е. Праведник. Титоввелешка околија, 
од татко Јован и мајка Цвета, така што во иднина 
фамилијарното име ќе и гласи Бошковска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (287) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-12308 од 11 јули 1962 
година, за одобри промената на роденото име на 
Јашаровска Фанија, родена на ден 14 јуни 1947 
година во Куманово, од татко Јордан и мајка Не-
венка, така што во иднина роденото име ќе рј гласи 
Иванка. 

Оваа промена важи од де^от на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (289) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-12982/1 од 4 септември 
1Ѕ62 година, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ 
име на Касами Шехап и Гулсум, роден на 10 фев-
руари 1924 год. во село Речане, Тетовска околија, 
од татко Сејди и мајка Атије, така што во иднина 
фамилијарниот© име ќе им гласи Нухии. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (290) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-14955 од 24 август 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
Лушески Димитар, роден на 7 мај 1947 година во 
село Лескоец, Охридска околија, од татко Ду-
шески Наум и мајка Гона, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Спасе. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (291) 

Државниот секретари Јат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-9226/2 од 3 август 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Манева Ефка, родена на 1 август 1952 година 
во Штип, од татко Мане Манев и мајка Виолета, 
така што во иднина роденото име ќе и гласи 
Емица. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (292) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-12187/1 од 11 јули 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ 
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на Сократова Зорка, родена на 20 август 1925 го-
дина во село Бориево, Штипска околија, од татко 
Јован и мајка Спасена, така што во иднина роде-
ното име ќе и гласи Зуица. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен! весник на НРМ". (293) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-12373/1 од 6 септем-
ври 1962 година, ја одобри промената на личното 
име на Силјановски Наумче, роден на 16 јуни 1912 
година во село Селце, Охридска околија, од татко 
Јосиф и мајка Менка, така што во иднина личното 
име ќе му гласи Јовчевски Наум. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (294) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-15897 од 8 септември 
1962 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Лукарова Елена, родена на ден 7 јули 1944 
година во Скопје од татко Душан и мајка Нада, 
така што во иднина фамилијарно™ име ќе и гласи 
Тодорова. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (295) 

Државниот секретаријат 'за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-14694/1 од 23 август 
1962 година, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ 
име на Николовскл Богданов Живко, од е. Го-
дивле, Битолска околија, така што во иднина ф а -
милии арното име ќе му гласи Блажевски. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (296) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-11986/1 од 6 јули 1962 
година, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ 
име на Анастасов Томе, роден на ден 18 март 1932 
година во село Бели, Штипска околија, од татко 
Анастасов То доси ја и мајка Гана. 

Истата промена на фамилијарност име се одо-
брува и на Анастасова Десанка, родена на 8 де-
кември 1936 година во село Бели, Штипска око-
лија, од татко Борис и мајка Блажа . 

Промената на фамилијарно™* име на Анастасов 
Томе се протегнува и на неговите малолетни деца: 
Анастасова Соња, родена на 24 септември 1959 го-
дина во Кочани, и Анастасова Загорка, родена на 
23 декември 1960 година во Кочани, така што во 
иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе им гласи Стојов 
односно Стојова. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (297) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-15692/1 од 3 септем-
ври 1982 година, за одобри промената на фами ли-
мари ото име на Костовски Гино, роден на 19 јули 
1924 година во село Беловиште, Тетовска околија, 
од татко Трпе и мајка Кира, така што во иднина 

.фамилијарно!^ име ќе му гласи Гиновски. 
Оваа промена важи од денот на објавувањето 

во „Службен весник на НРМ". (298) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА 

Надежда Трипковић од село Лавци, Битолско, 
поднесе до овој суд тужба за развод на бракот 
против Горѓи Николовски, од село Долно Агларци, 
а сега со непозната адреса во иностранство. Би-
дејќи тужениот Горѓи е во неизвесност и со не-
позната адреса, се повикува во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ", да се јави или да одреди свој застапник. 
Во противно ќе му биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 402/62. 
(288) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека со решението Л. 4/58 од 8-У-1962 година е 
заклучена постапката за присилна ликвидација на 
Земјоделската задруга „Славеј" од е. Брод, Б и -
толско. , 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1112) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека со решението на судов Л. бр. 7/59 од 17-Х1-
1960 година е заклучена постапката за присилна 
ликвидација на Занаетчиското претпријатие „Ви-
нопромет" од Битола и истото престана да постои 
како правно лице. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1228) 

Врз основа на решението на Народниот одбзр 
на Делчевска општина бр. 04-2049 од 25-1У-1962 
година Земјоделската станица, со седиште во Дел-
чево, е ставена во редовна ликвидација. Се пока-
нуваат должниците и пов ерите лите на станицата 
да ги уплатат своите долгови, односно да ги при-
јават своите истражувања во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот. 

Во противно, по истекот на горниот рок, нема 
да се признаваат никакви потражувања, а должни-
ците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија. (1229) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-1-1962 година, страна 189, реден бр. 1, е запишан 
под фирма: Осигурителен завод, со седиште во 
Пробиштип. Предмет на работењето на заводот е: 

1. задолжително осигурување определено со со-
јузни прописи; 

2. доброволни осигурувања определени со за -
клучок на Југословенската заедница за осигуру-
вањето; 

3. доброволни осигурувања определени со за-
клучок на заедницата на осигурувањето; 

4. доброволни осигурувања определени со за-
клучокот на заводот. 
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Овластени лица за потпишување на заводот се: 
Митруш Николов, директор, и Ташковски Мишев 
Ратко. 

Основањето на заводот е запишано во регис-
тарот врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Пробиштип бр. 01-2495/1 од 27-Х-1961 
година. I 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 15/62. (298) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 389, страна 201, е запишан под фирма: 
Шумско стопанство „Кожуф" — Гевгелија — По-
гон за шумарство во Валандово. Предмет на ра-
ботењето на погонот е: експлоатација, узгој на 
шуми, правење на вар, земјоделско производ-
ство и др. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Шумското стопанство „Кожуф" — Гевгелија, а со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната Валандово бр. 2359 од 25-Х1-1961 година. 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето раководите-

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
лот Благој Шунта. 

Од Окружниот стопански суд шо Скопје, Фи 
бр. 779/61. (Ђ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег бр. 78, страна 201, е запишан под фирма: Ло-
зарско претпријатие „Демир Капија" — Демир К а -
пија —- Угостителски дуќан бр. 1 во Демир Капија . 
Предмет на работењето на дуќанот е: исхрана, 
крчмење на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
на мало и преноќевалиште. 

Дуќанот е основан од Работничкиот совет на 
Лозарското претпријатие „Демир Капија" од Демир 
Капија , а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Неготино бр. 04-5909/1 од 
14-1-1960 година. 

Раководител на дуќаноа е Мишко Јованов 
Трпковски. Дуќанот ќе го претставува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 790/61. (21) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 726, страна 133, свеска III, е запишано под 
фирма: Претпријатие за јавни патишта од I и П 
ред — Скопје. Предмет на работењето на претпри-
јатието е: одржување, реконструкција и изградба 

€ на јавните патишта од I и II ред, се грижи за из-
градбата на објектите што се врзани за употребата 
и за унапредувањето на условите на сообраќајот на 
тие патишта. 

Споредни дејности на претпријатието се: врше-
ње на лесни оправки и снабдување на возилата со 
бензин и плинско масло, вршење на угостителски 
услуги, експлоатација на камен, чакал и песок и 
нивната понатамошна обработка и земјоделско ис-
користување на патното земјиште. Во работите од 

Вр. $4 — Стр. ш 

основната и споредните дејности претпријатието вр-
ши услуги на стопанските и другите организации. 

Претпријатието е основано од Извршниот совет 
на НРМ, Скопје, со решението бр. 09-3741/2 од 
11. ХП. 1961 година. ' џ. . 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето Боро 
Блажевски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 793/61. (27) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 204, страна 541, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за промет со кожни и гу-
мени производи на големо „Ангрокожа и гума" од 
Скопје — Продавница во Скопје, ул. „Белградска" 
бр. 112. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на мало на готови чевли, к о ж н а и плас-
тична галантерија, пластични маси и гумени про-
изводи. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со кожни 
и гумени производи на големо „Ангрокожа и гума" 
— Скопје, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината „Кале" — Скопје под бр. 13156 
од 10-ХП-1961 година. 

Раководител на продавницата е Стојчевски Дане 
Цветко. Продавницата ќе ј а претставува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 758/61. (30) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 409, страна 345, свеска Ш, е запишано под 
фирма: Претпријатие за јавни патишта од I и II 
ред — Титов Велес. Предмет на работењето на 
претпријатието е: одржување, реконструкција и из-
градба на јавните патишта од I и И ред, се грижи 
за изградбата на објектите што се врзани за упо-
требата и за унапредувањето на условите на соо-
браќајот на тие патишта. 

Споредни дејности на претпријатието се: вр-
шење на лесни оправки и снабдување на возилата 
со бензин и плинско масло, вршење на угостител-
ски услуги, експлоатација на камен, чакал и песок 
и нивната понатамошна обработка и земјоделско 
искористување на патното земјиште. Во работите 
од основните и споредните дејности претпријатието 
врши услуги на стопански и други организации. 

Претпријатието е основано од Извршниот совет 
на НРМ — Скопје, со решението бр. 09-3742/3 од 
11-XII-1961 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Алек-
сандар Наумовски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 788/61. |42) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 293, страна 1153, свеска I, е запишан под 
фирма: Околиски осигурителен завод — Тетово. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Заводот спроведува. 1) задолжителни осигурувања 
определени со СОЈУ зен закон, 2) доброволни оси-
гурувања определени со заклучокот на Југосло-
венската заедница на осигурувањето; 3) доброволни 
осигурувања определени со заклучокот на Заедни-
цата на осигурувањето; 4) доброволни осигурувања 
определени со заклучокот на заводот. 

Заводот може да определи да пл спроведува 
сите видови доброволно осигурување за кои не е 
должен да се реоСигурува (член 19 став 3), а дру-
гите видови на доброволно осигурување само ако 
претходно се спсгодил со Заедницата на осигуру-
вањето (член 19 став I). 

Заводот може да склучи договор за доброволно 
осигурување на имот и на лица на подрачјето на 
друг завод за оние видови осигурувања што ОВОЈ 

завод не ги спроведува. 
Заводот организира и спроведува, согласно со 

постојните прописи, мерки за спречување на на-
стапувањето на опасностите од кои е извршено 
осигурување на имотот или лицата (превентивни 
мерки), спроведува мерки за намалување на ште-
тата на осигурениот имот ако настапи опасност 
(репресивни мерки) и го финансира и кредитира 
спроведувањето на тие мерки. 

Заводот е основан од Народниот одбор на Те-
товска околија со решението бр. 01-6790 од 27-Х1-
1961 година. 

Заводот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето Усни Вела, 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Фи 
бр. 754/61. (44) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 12, страна 25, е запишано под фирма: Зем-
јоделски комбинат „Тиквеш" — Кавадарци — Прет-
ставништво во Скопје, кеЈ „13 ноември" бр. 19. 
Предмет на работењето на претставништвото е: да 
врши извоз и продажба на алкохолни и безалко-
холни пијалоци и пресно грозје на големо. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
•совет на ЗемЈОделскист комбинат „Тиквеш" — Ка-
вадарци, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Ид ади ја — СкопЈе бр. 04-13126/1 
од 8-1Х-1961 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето Мио-
драг Кубин, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во ОкопЈе, Фи 
бр. 47/62. (87) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 160, стра-
на 13, е запишан под фирма: Станбено-штедна за-
друга „Технометал" — СкопЈе, Самостоен градежен 
погон во Скопје. Предмет на работењето на погонот 
е* изведување на сите видови градежни работи за 

»изградба на станбени и други простории (зидарски, 
молерски, електронинсталациони, водоводни и ф а -
садерски). 

Погонот е основан од Станбено-штедната за-
друга „Технометал", СкопЈе, а согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Кале — 
Скопје под бр. 10907 од 11-1-1962 година. 
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Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето Деловски 
Јанко, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Фи 
бр 51/62 (88) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 22, стра-
на 51 е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Напредок" од село Иванковци — Продавница бр. 2 
во село Рудник, Титоввелешко. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е. а) продажба на прехран-
бени артикли и артикли за куќни потреби; б) про-
дажба на текстил и текстилна галантерија; в) про-
дажба на железарски стоки; г) продажба на тутун-
ски преработки, кибрит и прибор за пушење; д) 
продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
и г) продажба на земјоделски производи од задру-
гата. 

Продавницата е основана од Задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Напредок" од село Иван-
к о в ц у а согласно со решението бр. 03-3279/1 од 
15-ХП-1961 година на Народниот одбор на општи-
ната Отовица. 

Раководител на продавницата е Смиљковиќ 
Андон. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето задру-
гата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 54/62. (93) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 410, страна 357, свеска П, е запишана под 
фирма- Солана „Бајо Секулиќ" — Улцињ — Солска 
база во Градско, Титоввелешко. Предмет на работе-
њето на сол скат а база е: примање, складирање и 
експлоатација на солта по налог на соланата „Бајо 
Секулиќ" — Улцињ и прием односно испраќање на 
амбалаж, како и повремено мелење на сол. 

Селската база е основана од Работничкиот со-
вет на Соланата „Ба јо Секулиќ" — Улцињ, а со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната Градско бр. 2522 од З-Х-1961 година. 

Солската база ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Џиков 
Трајко, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Фи 
бр. 1/62. (94) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 294, страна 1159, свеска I, е запишан под 
фирма: Трговски дуќан (пиљарница) со паушална 
пресметка во Маврови Анови, Тетовска околија. 
Предмет на работењето на дуќанот е: вршење на 
трговски услуги на мало. 

Дуќанот е основан со решението на Народниот 
одбор на општината Маврово бр. 735 од 31-У-1961 
година. 

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува (и раздол-
жува во границите на овластувањето Игњатовски 
Благоја, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 11/62. (95) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр 257, страна 949, свеска I, е запишан под 
фирма: Осигурителен завод за Кумановска околија 
— Куманово. Предмет на работењето на заводот е: 
а) доброволни осигурувања определени со заклу-
чок на Југословенската заедница на осигурениците, 
б) задолжително осигурување со сојузен закон; в) 
доброволни осигурувања определени со заклучокот 
на Заедницата на осигурувањето; г) доброволни оси-
гурувања определени со заклучокот на Заводот 

Заводот е основан со решението на Народниот 
одбор на Кумановска околија — Куманово бр 
7870/1 од 26-ХП-1961 година. 

Заводот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето Владимир 
Трајков Павловски, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 46/62. (85) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-ХП-1961 година, страна 106, реден бр. 1, е за-
пишана под фирма* Фабрика за венецијански ро-
летни, со седиште во Делчево Предмет на работе-
њето на фабриката е* производство на венецијан-
ски ролетни. 

Директор на фабриката е Андреј Сених, КОЈ ќе 
та претставува и потпишува. 

Основањето на фабриката е запишано во реги-
старот врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Делчево бр. 01-5558 од 28-Х1-1961 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
207/61. (99) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-Х1-1961 година, страна 187, реден бр.1, е запи-
шана под фирма: Книжарница во Виница, ул. 
„Маршал Тито" бр. 6. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на канцелариски мате-
ријал, школски прибор, машини за пишување и 
сметање и нагледни средства. 

Продавницата е основана од Издавачкото прет-
пријатие „Култура" од Скопје, а основањето е одо-
брено со решението на Отсекот за стопанство при 
Народниот одбор на општината Виница бр 05-1229 
од 20-1У-1961 год. 

Раководител на продавницата е Димитар Се-
рафимов Костадинов, кој не е овластен да ја пот-
пишува Книжарницата ќе ја потпишува директо-
рот на Претпријатието „Култура" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 118/61 (101) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 6-1-1962 год., страна 296, ред. бр. 1, е запишано 
под фирма* Занаетчиско услужно претпријатие 
„Универзал", со седиште во Струмица. Предмет на 
работењето на претпријатието е: молерофарбарска, 
машки шивачки салон и ткаење сарги за тутун. 

Овластени лица за потпишување на претприја-
тието се Бошковски Дончо, директор. Гогов Т. Томе, 
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книговодител, и Јанаков К. Мито, технички раково-
дител. 

Претпријатието е запишано во регистарот врз 
основа на решението на Народниот одбор на општи-
ната Струмица бр. 03-7184/1 од 30-ХП-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 4/62. (115) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма* 
Трговско претпријатие на големо „Солун" од Гев-
гелија — Продавница самспослужување во Гев-
гелија, ул. „Маршал Тито" бр. 136. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на животни 
прехрани, производи од гума, каучук и пластични 
маси, стакло, порцелан и керамички стоки, желе-
зарски и метални стоки, алкохолни и безалкохол-
ни пијачки, парфимериски и козметички стоки, 
бои, лакови, хемикалии и прибор, галантериски и 
базарски стоки и играчки, саати и изработки од 
драгоцени метали. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Трговското претпријатие на големо „Солун" — 
Гевгелија, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Гевгелија бр. 03-25501/12 од 
15-У1-1961 год. 

Раководител на продавницата е Трајковски К. 
Тихомир. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 25/62. (140) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на големо „Солун" од Гев-
гелија — Продавница во Гевгелија, ул. „Маршал 
Тито" бр. 111. Предмет на работењето на продав-
ницата е: промет со текстил, куси и плетени стоки 
и конфекција . 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Солун" — Гев-
гелија, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Гевгелија бр. 03-2550/8 од 15-
У1-1961 година. 

Раководител на продавницата е Васил Н. Јанев. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи 
бр 27 62. (141) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег бр. 86, страна 217, е запишана под фирма-
Трговско претпријатие на големо „Солун" — Гев-
гелија — Продавница во Гевгелија, ул. „Маршал 
Тито" бр 162. Предмет на работењето на продавни-
цата е: промет со животни прехрани, стакло, пор-
целан и керамички стоки, железарски и метални 
стоки, производи од гума, каучук и пластични маси, 
алкохолни и безалкохолни пијачки, парфимериски 
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и козметички стоки, бои, лакови, хемикалии и при-
бор, галантериска и базарски стоки и играчки, саа-
ти и изработки од драгоцени метали. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо „Солун" 
— Гевгелија, а согласно со решението на Народ-
ниот одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/15-
VI-1961 година. 

Раководител на продавницата е Славчо Атана-
сов Стојанов. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 28/62. (142) 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 30/62. (144) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на големо „Солун" од Гев-
гелија — Продавница во Гевгелија, ул. „Маршал 
Тито" бр. 137. Предмет на работењето на продавни-
цата е: промет со железарски и метални стоки, бои, 
лакови, хемикалии и прибор, производи од гума, 
каучук и пластични маси, електрични материјали, 
ј ажарски стоки, каделни и јутени производи, ри-
барску материјал и прибор. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо „Солун" 
— Гевгелија, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/10 од 
15-У1-1961 год. 

Раководител на продавницата е Спасо Штерјо 
Пенов. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 29/62. (143) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 217, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на големо „Солун" од Гев-
гелија — Продавница во село Мрзенци. Предмет на 
работењето на продавницата е: промет со желе -
зарски и метални стоки, жита и мелничка прера-
ботки, животни прехрани и предмети за куќни по-
треби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутун-
ски преработки, кибрит и прибор за бричење и ме-
шани индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо „Солун" 
— Гевгелија, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/5 од 
15-У1-1961 год. 

Раководител на продавницата е Митров Р. 
Драги. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 31/62. ( 1 4 5 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страва 217, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на големо „Солун" од Гев-
гелија — Продавница во Гевгелија, ул. „Маршал 
Тито" бр. 142. Предмет на работењето на продавни-
цата е: промет со железарски и метални стоки, 
велосипеди, машини за шиење и прибор, бои, ла-
кови, хемикали и прибор, кожа, седларски и ремен-
ски стоки и прибор, производи од гума, каучук и 
пластични маси, електрични материјали, ј ажарски 
стоки, кад ел ни и јутени производи, оружје, ловечки 
прибор, муниција, експлозиви и пиротехнички ма-
теријали. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо „Солун" 
— Гевгелија, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Гевгелија бр. 03-2550/9 од 
15-У1-1961 год. 

Раководител на продавницата е Димовски Г. 
Бошко. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 88, страна 201 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Трговскиот дуќан 
„Мавровско Езеро" во Маврови Ханови на Тргов-
ското претпријатие „Маврово" од Гостивар, Љубе 
Ристовски, е разрешен од должност. 

За раководител на дуќанот е назначен Матески 
Иван, сметано од 9-Х1-1961 година, ко ј нема да 
биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 719/61. (И) 
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