
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 9 април 190? 
С к о п ј е 

Број 13 Год. XIX 

Претплатата за 1963 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

64. 

На основа член 2 став 1 од Основната уредба 
за установите со самостојно финансирање („Служ-
бен лист на Ф Н Р Ј " бр. 51/53) во врска со член 15 
од Законот за буџетите и финансирањето на само-
стојните установи („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 
52/59), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, 

ВОСПИТУВАЊЕ И ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦА И 
МЛАДИНЦИ 

Член 1 
Се основа Завод за образование, воспитување 

и згрижување на деца и младинци1 (во натамош-
ниот текст: Заводот). 

Седиштето на Заводот е во Скопје. 

Член 2 
Заводот е самостојна установа организирана 

според начелата на општественото управување. 

Член 3 
Задача на Заводот е д,а дава образование и да 

ги воспитува и оспособува за живот децата од 10 
до 14 годишна возраст, како и младинците од 14 до 
18 годишна возраст чие образование и воспитува-
ње во поголема мерка е занемарено односно кои се 
пројавиле како сторители на општес тв ено-нега ти в -
ни дела. 

Заводот ги остварува своите задачи преку обра-
зовно-воспитната работа во самиот Завод и основ-
ното училиште што сЗ формира во Заводот од-
носно со вклучување на штитениците на работа во 
одделни стопански организации. 

Основното училиште во Заводот се организира 
и работи по општите прописи за организација и 
работа На соодветни училишта. 

Правата и должностите на училишниот одбор 
ги врши управниот одбор на Заводот. 

Должностите на директорот на училиштето ги 
врши управникот на Заводот. 

Член 4 
За остварување на своите задачи Заводот има 

право на управување со инвентар, опрема и друг 
движен имот што дополнително ќе се попише и 
процени според постојните прописи. 

Член 5 
Заводот има својство На правно лице. 

Член 6 
Со Заводот управува Управниот одбор и управ-

ник. 

Управниот одбор се состои од 9 члена. Пет 
члена именува Советот за социјална политика и 
комунални прашања на НРМ од редот на членовите 
на општествените и стопанските организации, уста-
новите и граѓаните кои можат да придонесат за 
работа на Заводот, два члена избира работниот ко-

л е к т и в на Заводот од редот на наставно-воспитниот 
персонал и еден член делегира општинскиот на-
роден одбор на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на Заводот. 

Управникот на Заводот е член на управниот 
одбор по својот положај . 

Членовите на управниот одбор се именуваат 
односно избираат на две години. 

Управникот на Заводот го назначува Советот 
за социјална политика и комунални прашања на 
НРМ. 

Член 7 
Заводот се финансира според прописите за 

финансирање на самостојните установи. 
Наредбодател за извршување на финансискиот 

план на Заводот е управникот. 

Член 8 
Заводот итна правила кои ги донесува управниот 

одбор на Заводот, а ги потврдува Советот за со-
цијална политика и комунални прашања на НРМ 
во согласност со Советот за просвета на НРМ. 

Член 9 
Со денот на применувањето на оваа уредба 

престанува со работа Домот за згрижување и во-
спитување на децата и младината во Скопје, а не-
говите права и обврски и имот ги презема Заводот 
со состојба на 1 јануари 1963 година. Со службе-
ниците и работниците ќе се постапи според одред-
бите на Законот за јавните службеници. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила од денот на не ј -

зиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1963 година. 

Бр. 09-543/1 
25 март 19631 година 

Скопје 

И З В Р Ш Е Н СОВЕТ 
Секретар, Потпретседател, 

Филип Брајковски, с. р. Ристо Џунов, с. р, 
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65. 
На основа член 6 став 3 и член 7 став 2 од 

Уредбата за посебните услови за расподелба на 
доходот на некои видови стопански организации 
(„Службен: лист на ФНРЈ" бр. 32/62 - пречистен 
текст), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НОРМАТА И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА 

ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ПРОМЕТ НА ФИЛМОВИ 

66. 
На основа глава X оддел 1 точка 9 и 10 од 

Општествениот план за стопанскиот развиток на 
Народна Република Македонија за 1963 година, Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАМЕНАТА, УСЛОВИТЕ И 
НАЧИНОТ ПОД КОИ RE СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ 
ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

Претпријатијата за прикажување на филмови, 
стопанските организации чија дејност не е прика-
жување на филмови и установите и општестве-
ните организации, што прикажуваат филмови и од 
продажба на влезни билети остваруваат приходи, 
плаќаат придонес од прометот на филмови по нор-
мата утврдена со оваа одлука. 

Претпријатијата за прикажување на филмови 
плаќаат придонес од прометот на филмови за се-
која работна единица (кино) одделно. 

II 
Придонесот од прометот на филмови се плаќа 

која своја работна единица (кино) одделно. 
По исклучок, постојаните кина со тесна лента 

и подвижните кина со тесна и широка лента пла-
ќаат придонес од прометот на филмови по норма 
од 10% од остварениот промет. 

I II 
Придонесот од прометот на филмови се упла-

тува на посебна сметка к а ј Народната банка. 
Придонесот од прометот на филмови се плаќа 

. еднаш месечно најдоцна 25-от ден за изминатиот 
месец. 

IV 
Средствата од придонесот од прометот на ф и л -

мови се употребуваат и тоа: 
-— 70% за помагање и подобрување условите за 

производство на филмови и 
— 30% за помагање и подобрување условите 

за прикажување на филмови. 
V 

Расподелбата на средствата од придонесот од 
прометот на филмови на одделни корисници се 
врши на начин и под услови што ги утврдува Со-
ветот за култура на НРМ. 

VI 
Одредбите од точка IV и V на оваа одлука се 

однесуваат и на средствата уплатени на име при-
донес од прометот на филмови до влегувањето во 
сила на оваа одлука, согласно член 6 став 4 од 
Уредбата за посебните услови за расподелба на 
доводот на некои видови стопански организации. 

VII 
Осаа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр . 09-515/1 
25 март 1963' година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
"филип Брајковски, с. р. Ристо Џунов, с. р 

Нераспределените средства од 500 милиони ди-
нари од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд во износ од 900 милиони динари предвидени 
во глава X оддел 1 точка 2 под А) алинеја 9 од 
Општествениот план за стопанскиот развиток на 
Народна Република Македонија за 1963 година, ќе 
се употребат за давање кредити за отклонување на 
штетите од поплавите во Народна Република Ма-
кедонија и тоа за објектите од следните области 
и во висина од: 

— комунални 155 милиони динари 
— култура 114 милиони динари 
— фискултура 92 милиони динари 
— просвета 81 милиони динари 
— здравство 50 милиони динари 
— социјални ' 8 милиони динари 

II 
Средствата од претходната точка, Стопанската 

банка на Народна Република Македонија ќе му 
ги даде, во вид на кредит, н(а Републичкиот фонд 
за нестопански инвестиции со рок на враќање за 
30 години и интересна норма од 1% годишно. 

III 
Се овластува Управниот одбор на Републичкиот 

фонд за нестопански инвестиции, во согласност со 
соодветните републички органи на управата, да ги 
доделува средствата од точката под I) од оваа од-
лука на крајните корисници без обврска на вра-
ќање. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Б р 09-750/1 
25 март 1963 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Филип Брајковски, с. р. Ристо Џунов, с. р 

67. 
На основа глава X оддел 1 точка 9 став 2 од 

Општествениот план за стопанскиот развиток на 
Народна Република Македонија за 1963 година, Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАМЕНАТА, УСЛОВИТЕ И 
НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ 
ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

I 
Од средствата на Републичкиот инвестиционен 

фонд во износ 1.200 милиони динари1 предвидени во 
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глава X оддел 1 точка 2 под Ц) од Општествениот 
план за стопанскиот развиток: на Народна Репуб-
лика Македонија за 1963 година, Стопанската бан-
ка на Народна Република Македонија ќе издвои 
износ од 425 милиони^ динари кој ќе му го одобри 
на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции 
во вид на кредит. 

II 
Кредитот од претходната точка Стопанската 

банка на Народна Република Македонија ќе му го 
одобри на Републичкиот фонд за нестопански ин-
вестиции со рок на враќање од 30 години и инте-
ресна норма од 1%. 

III 
Намената, начинот и условите на користењето 

на горните средства ќе се определат со Програмата 
на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции 
за 1963 година. 

IV . 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Бр. 09-750/2 
25 март 1963' година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Филип Брајковски, с. р. Ристо Џунов, с. р 

68. 

На основа точка 3 став 2 од Одлуката за нор-
мите на данокот на доход за 1963 година („Служ-
бен лист на ФНРЈ" , бр. 5/63), Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ НА-
РОДНИ ОДБОРИ ДА ПРОПИШУВААТ НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ОБЛОЖЕНИОТ ДАНОК НА ДОХОД ЗА 

1963 ГОДИНА НА ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛУЖНИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ 

I 
Се.овластуваат општинските народни одбори да 

можат да пропишат намалување на обложениот 
данок На доход на определени услужни занаетчи-
ски дуќани за 1963 година но најмногу до 2 0 ^ . 

II 
Како услужни занаетчиски дуќани во смисол 

на оваа одлука се сметаат и оние производно^ 
услужни занаетчиски дуќани кои од услужна де ј -
ност имаат поголем приход од приходот во произ-
водната дејност. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 1 јануари; 
1963 година. 

Бр, 09-749/1 
25 март 1963' година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпр)етседател, 
Филип Брајковски, с. р. Ристо Џунов, с. р 

69. 

На основа член 95 став 3 од Законот за орга-
низацијата и финансирање на социјалното осигу-
рување („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 22/62)д по 
предлог на Собранието на Републичката заедница 
за социјално осигурување на работниците — Скопје, 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ 

ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА 
РЕЖИСКИ ДОДАТОК ВО 1963 ГОДИНА 

I 
Највисоките износи: што можат да се издвоју-

ваат за режискиот додалчж на заводот во 1963 го-
дина се определуваат и тоа: 

а) од основниот придонес за здравствено осигу-
рување 1.600 динари по еден активен' осигуреник: 

б) од основниот придонес за инвалидско осигу-
рување 14.200 динари по еден уживател на инва-
лидска пензија; 

в) од основниот придонес за пензиско осигуру-
вање 7.800 динари по еден уживател на лична пен-
зија и носител на правото на фамилијарната пен-
зија; 

г) од придонесот за додаток на деца 1.450 ди-
нари по еден корисник на додаток на деца; 

д) од премијата за задолжително здравствено 
реосигурување 80 динари по еден активен осигу-
реник. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 
1963 година. 

Б р 09-674/3 
25 март 19631 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Филип Брајковски, с. р. Ристо Џунов, с. р. 

7(К 

На основа член 4 т. 1 и 4 од Основниот закон 
за изградба на инвестициони објекти („Службен 
лист на Ф Н Р Ј " бр, 45/61), Извршниот совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ОРГАН ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 
НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ ЗА ИНВЕСТИ-
ЦИОНИ ОБЈЕКТИ ЧИИ ИНВЕСТИТОР Е РЕ-
ПУБЛИКАТА ИЛИ ПРЕТПРИЈАТИЕ ВО ИЗГРАД-

БА ЧИЈ ОСНОВАЧ Е ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I 
Инвестиционите програми за инвестициони об-

јекти чии инвеститор е Републиката односно ин-
вестиционата програма за претпријатие во изградба 
чиј основач е Извршниот совет, ги донесува ре-
публичкиот орган на управата во чи ј делокруг спа-
ѓаат работите за кои се изградува објектот односно 
работата на претпријатието во изградба. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен: весник на Народна Република Маке-
донија", 

Бр. 09-756/1 
25 март 1963 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Филип Брајковски, с. р. Ристо Џунов, с. р 

, И -
н а основа член 4 од Законот за Републичкиот 

фонд за Нестопански инвестиции („Службен весник 
на НРМ", бр, 15/61), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕ-
ДИТИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕСТО-

ПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБЛАСТА НА 
ЗДРАВСТВОТО 

I 
Средствата на Републичкиот фонд за нестопан-

ски инвестиции (во натамошниот текст: фондот), 
кои со Програмата на Фондот за 1963 година се 
наменети за давање кредити за инвестиции во 
областа на здравството, ќе се доделуваат под усло-
вите определени со оваа одлука. 

II 
Кредитите ќе се одобруваат за изградба, до-

градба, адаптација и набавка на опрема на здрав-
ствените установи и тоа во висината на средствата 
утврдени со Програмата на Фондот. 

I I I 
Корисници на кредити за целите од претход-

ната точка можат да бидат политичко територи-
јалните единици и самостојни здравствени уста-
н о в и 

IV 
Сопственото учество на инвеститорот во инве-

стицијата е задолжително и изнесува: 
1. за изградба, доградба л адаптација на здрав-

ствени станици и домови, диспанзери и центри за 
заштита на ма јки и деца, на јмалку 25% од п р е -
сметковната вредност на инвестицијата; 

2. за Заводите за здравствена заштита, против-
туберкулозните диспанзери и болничките установи, 
без оглед на намената на кредитот, на јмалку 50% 
од пресметковната вредност на инвестицијата. 

Управниот одбор на Фондот го определува из-
носот на сопственото учество во рамките од прет-
ходниот (Јтав, одделно за секој корисник. 

V 
Задолжителното учество од претходната точка 

инвеститорот го обезбедува во пари или во гра-
дежен материјал. 

VI 
Во исклучок кога инвеститорот поради елемен-

тарни непогоди претрпел такви штети да не е во 
состојба да го обезбеди задолжителното учество, 
управниот одбор на Фондот, ценејќи ја економ-

ската сила на инвеститорот, може со решение да 
го ослободи од обезбедување на задолжителното 
учество. За ослободувањето Управниот одбор од-
лучува одделно за секој корисник. 

VII 
Годишната интересна норма по дадените кре-

дити1 е 1%. 
VIII 

Рокот за враќање на кредитот не може да биде 
подолг од 30 години сметано од искористувањето 
на кредитот, 

Управниот одбор на Фондот го определува ро-
кот во секој одделен случај 

IX 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј -

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

Бр. 09-641/1 
25 март 1963 година 

Скопје 
И З В Р Ш Е Н СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Филип Брајковски, с. р. Ристо Џунов, с. р. 

72. 
На основа член 21 и член 213 став 2 од Зако-

нот за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на ФНРЈ' ' ' 
бр. 22/62), Собранието на Републичката заедница 
за социјално осигурување на работниците донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС 
ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА НА УЖИВАТЕЛИТЕ 

НА ПЕНЗИИ 

1. За обезбедување правото на додаток на 
деца на уживателите на пензии, се определува 
паушален придонес во месечен износ од 1.500 ди-
нари за секој уживател, без оглед на з а ш и ј у -
вањето. 

2. Придонесот се пресметува и плаќа на то-
вар на фондот за инвалидско и пензиско осигу-
рување. 

3. Придонесот ќе се пресметува и плаќа уна-
зад најдоцна до 5 во месецот за изминатиот месец. 

4. Паушалниот придонес за додаток на деца 
го пресметуваат и уплатуваат комуналните заво-
ди за социјално осигурување овластени за испла-
та на пензии во полза на соодветните приходни 
сметки во седаштата на заводите. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на НРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1963 година. 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ 

Број 07-619/1 
1 март 1963 година 

Скопје 
Директор, Претседател, 

Душко Ѓорѓиев, с.р. Михајло Апостолски, с .р. 
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73. 

На основа член 130 став 2 од Законот за орга-
низација и финансирање на социјалното осигу-
рување (,,Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 22/62), Со-
бранието на Републичката заедница за социјално 
осигурување на работниците донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛОТ ОД ПРИДОНЕСОТ НА ФОНДОТ НА 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОЈ СЕ ИЗ-
ДВОЈУВА ЗА ТРОШОЦИТЕ НА ПРОФЕСИО-
НАЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ЗАПОМНУ-

ВАЊЕТО НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ 

1. На комуналните заедници за социјално оси-
гурување на работниците, на име надомест на 
фондовите на здравствено осигурување за тро-
шоци на професионална рехабилитација и з а б -
олување на инвалидите на трудот, им припаѓа 
дел од 7,10% од износот на средствата остварени 
со основниот придонес и додатните придонеси на 
фондот на инвалидско осигурување на подрачјето 
на поодделни комунални заедници. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна 
Репуб-лика Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1963 година. 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ 

Бр. 07-621/1 
1 март 1963 година 

Скопје 
Директор, Претседател, 

Душко Ѓорѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р. 

74. 
На основа член 21 став 1 точка 3, член 95 

став 2, член 114 став 3 и член 203 став 2 од За -
конот за организација и финансирање на соци-
јалното осигурување („Службен лист на Ф Н Р Ј " 
бр. 22/62), Собранието на Републичката заедница 
за социјално осигурување на работниците, по 
предлог на Управниот одбор на заводот, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА РЕЖИСКИОТ ДОДАТОК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ ВО 1963 ГОДИНА 

1. На Републичкиот завод, за социјално оси-
гурување — Скопје (во понатамошен текст: Ре-
публички завод), за трошоците на службата за 
спроведување на осигурувањето во 1963 година 
му припаѓа режиски додаток и тоа: 

а) од средствата остварени со основниот 
придонес за инвалидско осигурување — 14.140 ди-
нари по еден уживател на инвалидска пензија; 

б) од средствата остварени со основниот 
придонес за пензиско осигурување — 7.760 динари 
по еден уживател на лична пензија и носител на 
правото на фамилијарни пензија; 

в) од средствата остварени со придонесот 
за додаток на деца — 1.430 динари по еден ко-
рисник на додаток на деца и 

г) од средствата остварени со премијата за 
задолжително здравствено реосигурување — 80 
динари по еден активен осигуреник. 

2. Пресметување на режискиот додаток се 
врши според просечниот број на уживателите на. 
пензии односно активни осигуреници во 1913 го-
дина, утврдени на основа званични статистички 
податоци на Републичкиот завод. 7 

3. Во текот на годината, р е ж и с к и о т ; додаток 
ќе се исплатува во вид на месечна аконтација во 
висина на 1/12 одо износот на режискиот додаток 
предвиден во точка 1 од оваа одлука. 

Месечната аконтација ќе се пресметува врз 
основа на просечниот месечен број ца уживате-
лите на пензии: односно активни осигуреници 
утврдени во изминатото календарско тримесечје. 

4. Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање со посебно упатство ќ е го регулира начи-
нот и сроковите за пресметнување и обезбеду-
вање средства за режиски додаток. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Наредат 
Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1063 година. 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

З А СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ 

Бр. 07-622/1 
1 март 1963 година 

Скопје 
Директор, Претседател, 

Душко Горгиев, с. р. Миха јло Апостолски, с. р. 

75. 

На основа член 69 став 2 од Законот за орга-
низација и финансирање , на социјалното оси-
гурување (,,Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 22/62 г.), 
Собранието на Републичката заедница за социјал-
но осигурување на работниците, донесе 

" " " О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД РЕЖИСКИОТ ДО-
ДАТОК ВО СМИСОЛ НА ЧЛЕН 69 ОД ЗАКОНОТ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ НА СО-
ЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 1963 ГОДИНА 

1. Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање во 1963 година, ќ е издвојува на посебна смет-
ка 3% средства остварени со режискиот додаток. 

2. Во смисла на член 69 став 2 од Законот за 
организација и финансирање на социјалното оси-
гурување за употребата на така издвоените сред-
ства за лични доходи и фондови, ќ е одлучува Со-
бранието на заедницата по донесувањето на завр-
шната сметка на заводот. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
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публика Македонија", а Ice се применува од I ј а -
нуари 1963 година, , 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЈБрој 07-624/1 
1 март 1963 година 

Скопје 
Директор, Претседател, 

Душко (аргиев, с .р. Михајло Апостолски, с .р. 

3. Останати придонеси и при-
ходи 12.000.000 

76.^ 

На основа член 21 став 1 и точка 4 и член 86 
став 2 од Законот за организација и финансира-
ње на социјалното осигурување („Сл. лист на 
ФНРЈ" Хр. 22/62 г.)-, Собранието на Републичката 
заедница за социјално осигурување на работни-
ците, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОВИТЕ ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

ЗА 1963 ГОДИНА 

' 7 V 1 

фЈфацсискиот план на фонд,овите на Репуб-
л и к а т а заедница за социјално осигурување за 
1963 година содржи: 

Фонд за инвалидско осигурување 
Приходи i 

1. Основен придонес по стопа 
од 2% Дин. 2.117.000.000 
Средства за режиски до-
даток " 100.000.000 

Остаток ,, 2.017.000.000 
2. Додаен придонес " 107.000.000 
3. Приходи по основ на ре-

осигурувањето " 2.000.000 
4. Останати придонеси и 

приходи " 59.000.000 

Вкупни приходи од Ди-
нари " 2.185,000.000 

Дел на придонесот кој се 
признава на комуналните 

заедници како надомест за 
трошоците на професионал-
на рехабилитација и за-
ж а л у в а њ е на инвалидите на 
трудот ; " 158.000.000 

Вкупни приходи од " 5.173.000.000 
Расходи од " 5.173.000.000 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија", а ќ е се применува од 1 
јануари 1963 година. 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ 

Број 07-626/1 
1 март 1963 година 

Скопје 
Директор, Претседател, 

Душко Горгиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р. 

77. 
На основа член 21 став 1 точка 4 и член 86 

став 2 од Законот за организација и финансирање 
на социјалното осигурување („Сл. лист на Ф Н Р Ј " 
бр. 22/62 г.), Собранието на Републичката заед-
ница за социјално осигурување, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА ДО-
ДАТОК НА ДЕЦА ФОРМИРАН КАЈ РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

ЗА 1963 ГОДИНА 

I 
Финансовиот план на фондот за додаток на 

деца, формиран к а ј Републичкиот завод за со-
цијално осигурување, за 1963 година содржи: 
Приходи 

1. Приходи од придонесот по 
стопи од Дин. 8.089.000.000 
Средства за режиски до-
даток " 181.000.000 

Остаток 

2. Останати придонеси и при-
ходи 

3. Надомест од заедничкиот 
фонд на резервата за до-

даток на деца 

7.908.000.000 

461.000.000 

1.500.000.000 

Чист приход од " 2.027.000.000 
Расходи од " 2.027.000.000 

Фонд за пензиско осигуруваше 
Приход,и 

1. Основен придонес по сто-
па од 5% " 5.293.000.000 
Средства за режиски до-
даток " 140,000.000 

Ѕ.869.000.000 
10.450.000.000 

581.000.000 

Остаток " 5.153.000.000 
; С 2. . Приход по основ на ре-

осигурувањето " 8.000.000 

Вкупен приход од 
Расходи од 
Вишок на расходите и од 
приходите 

И 
Вишок на расходите над приходите, согласно 

член 206 став 2 и 3 од Законот за организација и 
финансирање на социјалното осигурување, ќ е се 
покрие со посебен придонес за додаток на деца 
кој ќе се воведе во наредните години. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
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лика Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 
1963 година. ' , 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

З А СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ 

Број 07-628/1 ; 
1 март 1963 година 

Скопје 
Директор, Претседател, 

Душко Горгиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р. 

78. 
На основа член 68 став 2 од Законот за орга-

низација и финансирање на социјалното осигуру-
вање („,Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 22/62), Со-
бранието на Републичката заедница за социјално 
осигурување на работниците донесе 

Т А Р И Ф А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА КО-
МУНАЛНИТЕ ЗАВОДИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА 
ПРАВАТА ОД ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО 

ОСИГУРУВАЊЕ И ДОДАТОК НА ДЕЦА 
ВО 1963 ГОДИНА 

1. Надоместок што припаѓа на комуналните 
заводи за решавање на правата о д . пензиско и 
инвалидско осигурување и додаток на деца во 
1963 година се определува по следнава тарифа: 

а) за инвалидско осигурување, по еден 
уживател на инвалидска пензија — 9.000 динари 
за комунален завод во Охрид и Штип; 8.280 ди-
нари за комунален завод во Битола, Прилеп, К у -
маново, Гостивар и Т. Велес; 7.800 динари за кому-
нален завод 1во Скопје; 

б) за пензиско осигурување, по еден у ж и -
вател на лична пензија и носител на правата на 
фамилијарната пензија, 6.840 динари за кому-
нален завод Охрид и Штип; 6.120 динари за ко-
мунален завод во Битола, Прилеп, Куманово, 
Гостивар и Т. Велес; 5.880 динари за комунален 
завод во Скопје; 

в) за додаток на деца, за сите комунални 
заводи, 1.200 динари по еден корисник на додаток 
на деца. 

2. Пресметкување на надоместок, што во смис-
ла на претходната точка, им припаѓа на кому-
налните заводи за социјално осигурување, се 
врши' според просечниот број на уживателите на 
пензии односно активни осигуреници во 1963 го-
дина, утврдени на основа, званични статистички 
податоци на Републичкиот завод. 

П р е с м е т у в а њ е на надоместок за комуналните 
заводи за социјално осигурување во текот на го-
дината, се врши така што од, средствата оства-
рени во поодделните месеци за режискиот дода-
ток на Републичкиот завод се издвојува 1/12 од 
износот на надоместок определен со точка 1 од 
оваа одлука to тоа според просечниот број на 
корисниците на правата утврден во изминатото 
календарско тримесечје. 

3. Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање со посебно упатство ќе го регулира начинот 
и сроковите за п р е с м е т у в а њ е и обезбедување на 
сред,ствата за надоместок; на комуналните заводи. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1963 година. ' 

^СОБРАНИЕТО НА Р Е П У Б Л И Ч К А Т А ЗАЕДНИЦА 
З А СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ 
Бр. 07-623/1 

1 март 1963 година 
Скопје 

Директор, Претседател, 
Душко Ѓорѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р. 

Оѓа асен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2532/1 од 15 февру-
ари 1963 година, ја одобри промената на фами-
лијарност име на Димитриевски Ангел, роден на 
4 ноември 1931 година го Гузумелци, Штипска 
околија, од татка Мите и ма јка Вимка, т а к а што 
во иднина фамилиј арното име ќ е му гласи f e -
расимов. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (101) 

Државниот секретаријат за внатрешни рабови' 
на НРМ, со решението бр. 20-1393/1 од 13 февру-
ари 1963 година, ја одобри промената на ф а м и л и и 
јарното име на Идризи Абдулазис, роден на ден 
29 јули 1930 година во с. Гајре, Тетовска околија, 
од татко Шаип: и ма јка Махмудије. Промената 
е одобрена и на Идризи Фатиме, родена на ден 
10 декември 1924 година во село Шипковица, Те-
товска околија, од татко Хода и ма јка Асиме, така 
што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе им гласи 
Ислјами. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (102) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-3476/1 од 2 март 
1963, година, ја одобри промената на личното име 
на Неловски Атанас, роден на ден 22 јануари 1921 
година во село Драслајца, Охридска околија, од 
татко Неловски Никола и ма јка Викторија, така 
што во иднина личното име ќе му гласи Нелковски 
Танас. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (103) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-1908/1 од 12 февруари 
1963 година, ја одобри промената на личното име 
на Стојанова Благородна, родена на ден 25 септем-
ври 1932 годиш во с. Плетвар, Битолска околија, 
од родители: татко Јанко и ма јка Елена, така што 
во иднина личното име ќ е и гласи Симовска Лола; 

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



Стр. ал - Bp. 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4884/1 од 4 март 1963 
година, ја одобри промената на личното име на 
Манев Трајко, роден на ден 12 ноември 1933 го-
дина, во село Ресава, Титоввелетка околија, од 
татко Милан и ма јка Софка, така што во иднина 
личното име ќ е му гласи Шиков Трајче . 

Оваа промена в а ж и од) денот на објавувањето 
во ^Службен весник на НРМ". (111) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5118/1 од 11 март 1963 
година, ја одобри промената на ф ами ли ј а ризото и 
роденото име на Јовчевски Вељо, родан на ден 27 
април 1940 година во село Сопиште, Скопска око-
лија, од родители: татко Боге и ма јка Ана, така 
што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ и роденото име ќе 
му гласи Петрушевски Велко. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (136) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот Стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег, бр. 96, страна 225, е запишана под фирма ' 
Трговско мешовито претпријатие на мало и големо 
„Кораб" од Гостивар — Продавница во Гостивар, 
ул. „Борче Јовановски" бр. 64. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: ќ е врши промет со де-
л и к а т е с и производи, животни намирници и пред-
мети за куќни потреби, производи врз база на, 
шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пија-
лоци, сувомесни производи и преработки од месо, 
стакло, порцелан и керамички стоки, тутунски 
преработки, кибрит и прибор. 

Продавницата е основана од Трговското мешо-
вито претпријатие на мало и големо „Кораб" од 
Гостивар, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Гостивар под бр. 4036 од 18^ 
VI-1962 година. 

Раководител на продавницата е Никола Му-
зејски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фм 
бр. 556/62. (1198) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 282, страна 1079, свеска И е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Земјоделскиот комбинат „Те-
тово" — Тетово, бидејќи со решението на Народ-
ниот одбор на општината Тетово под бр. 04-12457 
од 23-IX-1961 год. е споен во новоформираниот 
Земјоделско-индустриски комбинат ,/Тетово" — 
Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 95/62. (285) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 

б април 1 Ш 

под рег. бр. 6, страна 13 е запишано следното: Со-
гласно со решението на Народниот Одбор на оп-
штината Кисела Вода — Скопје под бр. 04-2369 од 
2-1V-1962 година фирмата на Трговското прет-
пријатие за емиш, зарзават и варива „Јагода", 
Скопје, во иднина се менува и ќ е гласи: Трговско 
претпријатие на големо и мало ,ДЈентро промет", 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 285/62. (616) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот н а претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 16, страна 51 е запишано следното: За 
директор на Трговското претпријатие за промет со 
нафта и нафтени деривати „Југопетрол", Скопје, 
со решението на Народниот одбор на општината 
Идадија — Скопје под бр. 2890 од 19-11-1962 го-
дина е назначен Васил Златевски, а за раководи-
тел . на комерцијалниот сектор Икономов Љубомир. 
Тие претпријатието ќ е го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето со старите регистрирани потписници и тоа: 
Забазновски Диме, том. директор, Николов Спиро 
Кирил, ревизор, Јанакиевски Никола, ш е ф на про-
дажното одделение, и Торбовски Вангел, книго-
водител, сметано од 4-V-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 269/62. (617) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 341, страна 1063 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Производното прет-
пријатие за ќерамиди и тули „Сутјеска" од село 
Чашка, Титоввелешка околија, и тоа: Апостол 
Здравевски, в. д. директор, Борис Коцев Димков-
ски, секретар, и Диме Јованов им престанува пра-
вото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Ч а ш -
ка под бр. 01-1309/1 од 26-IV-1962 година Петре 
Васков Пановски, а за благајник Ристовски Јова-
нов Воислав. Тие претпријатието ќ е го потпишу-
ваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите 
на овластувањето, сметано од 9-V-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фм 
бр. 287/62. (618) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, под рег. бр. 10, 
страна 19 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Игно 
Стојанов" од село Мокрени, Титоввелешка околија, 
бидејќи со решението на Народниот одбор на оп-
штината Богомила под бр. 01-2999 од 18-VIII-1960 
година е припоена кон Земјоделската задруга „Ка-
денца" од село Теово под принудна управа. 

0 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фм 
бр. 246/62. (619) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 83, 
страна 297 е запишано следеното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината БОГО-
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мила под бр. 01-2999 од 18-VIII-1960 година кон 
Земјоделската задруга „Надница" од село Теово, 
Титоввелешка околија, се припојува Земјоделска-
та задруга „Игно Стојанов" од село Мокрени, Ти-
товвелетка околија. 

Земјоделската задруга „Каденца" е под при-
нудна управа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ' Фи 
бр. 245/62. (620) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 400, страна 273 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Валандово под бр. 1084/1 од 14-IV-1962 
година дејноста на Трговското претпријатие за 
откуп и продажба на отпаден материјал на големо 
и мало „Легура" од Валандово се дополнува и е: 
да откупува и продава сите видови отпадоци од 
органско и неорганско потекло, дефектни стоки од 
сите видови и индустриски отпадоци на големо и 
мало на целата територија на ФНРЈ . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фм 
бр. 274/62. (633). 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 54, страна 139 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Куманово под бр. 04-5311/1 од 12-IV-
1962 година фирмата на Трговското претпријатие 
за текстил, галантерија, кожи, гума, парфимерија 
и др. на мало од Куманово се дополнува и на го-
лемо, така што во иднина ќе гласи: 

Трговско претпријатие за текстил, галантерија, 
кожа, гума, парфимерија и др. на големо и мало 
„Текстил промет" — Куманово. 

Со ^рецитираното решение и дејноста се про-
ширува, така што во иднина е: промет со текстил-
ни стоки, кратка и плетена стока, галантерија, ба-
зареви стоки, козметички и парфимериски стоки, 
детски (играчки, кожна и гумена галантерија, чев-
ли, намештај и електрични уреди и тоа: ф р и ж и -
дери, пералки, усисивачи, машини за шиење, шпо-
рети и плински уреди на големо и мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф(и 
бр. 295/62. (634) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 666, страна 925 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Деловната единица 
— трговска мрежа во Скопје на ул. „Романија" 
(со посебна чековна сметка при банката) на Ком-
бинатот за чевли и гумени производи „Водно" — 
Скопје Стојановски Ж и в к о е разрешен од долж-
ност. За нов раководител на истата е назначен 
Чаршавски Лазар Славчо, кој нема да биде пот-
писник, сметано од 10-V-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 297/62. (638) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 42, страна 121 е запишано следното: 
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Согласно со решението m Народниот одбор на 
општината Кале — Скопје под бр. 55 од 24-1V-1962 
година дејноста на Претпријатието за снабдување 
на земјоделието „Агроснабдител" — Скопје во ид-
нина се проширува и со: вршење промет со равно 
стакло на мало и големо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 301/62. (639) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 390, страна 207 е запишано следното: 
Инж. Богатинов Димитар, досегашен в. д. директор 
на Шумското стопанство „Бабуна", Титов Велес, 
му престанува правото за потпишување, бидејќи 
е разрешен од должност. 

За в. д. директор на стопанството е назначен 
со решението на Народниот одбор на општината 
Титов Велес бр. 02-2062 од 27-111-1962 год. инж. 
Божо Петрушев. Тој стопанството ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето, сметано од 5-V-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 276/62. (640) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
цека во регистарот на стопанските организации на 
9-XII-1961 год. под рег. бр. 198/55, свеска I е за -
пишано следното: Петар Петров, ш е ф на сметко-
водството на Лозаро-винарскиот комбинат „Лозар" 
— Петилеп, Битолско, е овластен да го потпишува 
комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 554/61. (648) 

Окружниот стопански суд во Б и гола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-1-1962 год. под рег. бр. 1/58, свеска II е запи-
шано следното: Велковски Методија, досегашен 
потписник на Земјоделската задруга „Младост" од 
село Костинци, Битолска околија, е разрешен од 
должност. Се овластува управникот Божиновски 
Петре да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 65/62. (649) 

Окружниот ^стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ЗО-ХИ-1961 година под рег. бр. 73/55, свеска I е 
запишано следното: На Ангеловски Стеван, досе-
гашен потписник на Земјоделската задруга ,,Ба-
буна" од село Граешница, му престанува правото 
за потпишување. Се овластува лицето Милошевски 
Илија да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 579/61. (650) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-Х-1961 год, под рег. бр. 3/58, свеска X е зади-
шано следното: На Ристевски Борис и Васил Јо -
вановски, досегашни потписници на Земјоделската 
задруга „Еленик" од село Мусинци, Битолска око-
лија, им престанува правото за потпишување. Се 
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овластуваѓат лицата Ј о н е в с к и Ц в е т к о , управник, и 
Столески Петко да ја потпишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 531/61. (651) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
декд во регистарот на стопанските организации на 
ЗО-Х-1961 год. под рег. бр. 33/55, свеска I е запи-
шано следното: Манговски Јован,, досегашен, ди-
ректор на Земјоделската задруга „Пандо Николов-
ски" од с. Велушина, Битолско, е разрешен од 
должност. Се овластува лицето Поповски Лазар да 
ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 522/61. (6 б 2) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дс%ка во регистарот на стопанските организации н-а 
27-Х-1961 година под рег. бр. 116/55, свеска II е 
запишано следното: Трајче Котев, сегашен ди-
ректор на Земјоделското претпријатие „Мирче 
Ацев", со седиште во Старо Лагово, е овластен до 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 525/61. (6 б 3) 

Окружниот стопанска суд во Битола објавува 
дека , во регистарот ЕЛ стопанските организации на 
20-2Q-1961 год под рег. бр. 5/56, страна Ш е запи-
шано следното: Бурхан Буџаку, досегашен потпис-
ник на Мешовитото трговско претпријатие „8 сеп-
тември", со седиште во Дебар, е разрешен од дол-
жност. Се овластува лицето Горѓи Славковски, 
сегашен директор на претпријатието, да го потпи-
шува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 533/61. ( 6 5 4 ) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-XII-1961 год, под рег. бр. 122/55, свеска П е за -
пишано следното: Кочо Ангелевски, досегашен в.д. 
раководител на Занаетчискиот дуќан „Победа", со 
седиште во Крушево, е разрешен од должност. Се 
овластува лицето Атанасовски Таше, сегашен ра-
ководител на дуќанот, да го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 552/61. . (655) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-Х-1961 год. под рег. бр. 6/57, свеска III е запи-
шано следното: Димче Василев, ш е ф на комерци-
јалното одделение на Земјоделската задруга „Го-
рица" од Охрид,. е овластен задругата да ја пот-
пишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 526/61. - (659) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-XI-1S61 год, под рег. бр. 89/55, свеска II е запи-
шано следното: Венко Домлески, досегашен в. д. 
директор на Инвалидското занаетчиско производи-
телно претпријатие, со седиште во Прилеп, е раз-

решен од должност. Се овластува претпријатието 
да го потпишува сегашниот в. д. директор Ицко 
Биџоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 546/61. (660) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во решстарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 306, страна 911 е запишано следното: 
Ристо Николов, досегашен в. д. директор на Тргов-
ското претпријатие за промет со отпадоци „Отпад-
промет" — Кавадарци, е разрешен од должност и 
му престанува правото за (потпишуваше. 

За директор на претпријатието со решението 
бр. 03-2084 од 17-11-1962 година на Народниот од-
бор на општината Кавадарци е назначен Горѓи 
Делов Стефанов. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со новоназначениот потписник Ристо 
Николов, матзионер , и книговодител ката Бала Д. 
Христова, сметано од 3-V-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд. во Скопје, Фи 
бр. 267/62. ( в 9 б ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр, 107, страна 299 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Куманово под бр. 6783/1 од 28-111-1962 
година кон Трговското претпријатие на големо и 
мало ,,.Ангросервис" — Куманово се припојуваат: 
Трговскиот дуќан „Радио звук" од Куманово и 
Трговското претпријатие на големо „Ангропромет" 
од Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 293/62. (697) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 76, страна 195 е запишано следното : 
Се брише од регистарот на претпријатијата и -ду-
ќаните Трговското претпријатие на големо „Ангро-
промет", Куманово, бидејќи со решението на На-
родниот одбор на општината Куманово под бр. 
6783/1 од 28-111-1962 година е припоено кон Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „Ангросервис" 
— Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 291/62. (698) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 17, страва 53 е запишано следното: Се 
брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните 
Трговскиот дуќан „Радио звук" од Куманово, би-
де јќи со решението на Народниот одбор на опш -
тината Куманово под бр. 6783/1 од 28-111-1962 го-
дина е припоен кон Трговското претпријатие на 
големо и мало „Ангросервис" — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 292/62. (699) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 77, страна 221 е запишано следното г 
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Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Идадија - Скопје под бр. 04-13405/1 од 
6-XI-1961 година дејноста на Претпријатието за 
дрвна (индустрија „Треска" — Скопје во иднина се 
'проширува и истата е: производство и продажба 
на секакви видови домашен и канцелариски на-
мештај, резана граѓа, амбалажа, дрвна галантерија 
и разни; отпадоци (триње, даски и др.) и продажба 
на огревно дрво и обавување транспорт на трети 
лица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 302/62, (702) 

-Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 19, 
страна 73 е запишано следното: Јаневски Алексан-
дар, досегашен управник на Земјоделската задруга 
„Тетовско Поле" — Тетово, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За в. д. управник на задругата е назначен 
Иван Костовски. Тој 3taдругата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со старите регистрирани потписници Макси-
мовски Драги, ш е ф на сметководството, и Воинов-
ски Бранко, сметано од 10-V-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 296/62. (704) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-11-1962 година под рег. бр. 161/55, свеска I е 
запишано следното: Коста Јосифовски и Петар 
Бојчевски, досегашни потписници на Дрводелското 
претпријатие „Блаже Рогозинаро" од Битола, им 
престанува правото за потпишување. Се овласту-
ваат лицата Белојани Васко, досегашен в. д. ди-
ректор на претпријатието, и инж. Вељановски Јо -
ван, сегашен технички директор, да го потпишу-
ваат претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фм 
бр. 83/62. (713) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-1-1962 година под рег. бр. 8/55, свеска I е запи-
шано следното: К а ј ниновски Димче, досегашен пот-
писник на Земјоделската задруга „Лазо Котар-ски", 
со седиште во с. Бистрица, Битолска околија, му 
престанува правото за потпишување. Се овластува 
Геровски Никола, книговодител, да ја потпишува 
задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 33/62. I (714) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-XI-1961 година под рег. бр. 7/55, свеска IV е 
запишано следното: На Даневски Ристо, досегашен 
потписник на Задругата „Победа" од село Наколец, 
Охридска околија, му престанува правото задру-
гата да ја потпишува. Се овластува Неделковски 
Панде за потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 532/61. (716) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува, 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-I-1S62 год. под рег. бр. 4/56, свеска Ш е запи-
шано следното: На Никола Митревски и Асани 
Ќазим, досегашни потписници на Земјоделската за-
друга „Црни Дрим" од село Џепиште, Охридска 
околија, им престанува правото за потпишување. 
Се овластуваат лицата Екрем Мустафовски и Ту-
фо Ка шановски , д а - ј а потпишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 62/62. (717) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-I-1S62 година под рег. бр. 13/60, свеска И е за-
пишано следното: Смилевски Тодор, досегашен 
потписник на Претпријатието — одморалиште на 
ПТТ трудбеници „Охридско Езеро", со седиште во 
Охрид, е разрешен од должност. Се овластува ли-
цето Симовски Горѓи Цветко, сегашен управник на 
одморалиштето, да го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 55/62. ' (718) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ЗО-Х-1961 година под рег. бр. 112/55, свеска П е 
запишано следното: Ванѓел Тодоровски, досегашен 
директор на Печатницата „И октомври", со седиште 
во Прилеп, е разрешен од должност. Се овластува 
лицето Димче Филиповски, в. д. директор, да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 520/61. (719) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-Х-1961 год. под рег. бр. 6/61, свеска I е запи-
шано следното: Тра јче Котев, досегашен , в. д. ди-
ректор на Трговското претпријатие „Агромеха-
ника", со седиште во Прилеп, е разрешен одо долж-
ност. За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен Киро Јанкуловски, ко ј ќе го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 521/61. (720) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-V-19G2 година под рег. бр. 4/58, свеска IV е 
запишано следното: На Крсте Милошевски, досе-
гашен потписник на Железничкото одморалиште 
на Преспанското Езеро „Царина" од Ресен, му пре-
станува правото за потпишување. Се овластува 
лицето Васил Димовски, управник, да го потпи-
шува истото. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 225/62. (721) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-IV-1962 год. под рег. бр. 54/55, свеска Ш е запи-
шано следното: Сандре Зуновски, досегашен рако-
водител на Продавницата за градежен материјал 
во Струга на Дрвниот комбинат „Караорман" од 
Струга, е разрешен од должност. На негово место 
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е назначен Илија Ристевски, кој продавницата ќе 
ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 148/62. (722) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-1-1962 година под рег. бр. 2/60, свеска II е за-
пишано следното: Јанковски ' Сандре, досегашен 
директор на Трговското претпријатие на големо 
„Снабдител" од Струга, е разрешен од должност. 
Се овластува Тасески Васил, сегашен директор на 
претпријатието, да заедно со Томановски Климе, 
ш е ф на сметководството, го потпишува претпри-
јатието. , 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 567/61. (723) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-11-1962 година пода рег. бр. 33/56, свеска Ш е 
запишано следното: На Коста Карамачоски, досе-
гашен потписник на Производното претпријатие за 
откуп, обработка и (продажба на тутун, со седиште 
во Струга, му престанува правото за потпишување. 
Се овластува лицето Благоја Куковски, сегашен 
шеф на сметководството, да го потпишува прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 96/62. ( 7 2 4 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 26, 
страна 101 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Угостителскиот дуќан — 
бифе во село Долна Баница на Земјоделската за-
друга ,,Извор" од село Долна Баница, согласно со 
одлуката на задружниот совет на задругата, доне-
сена на 28-11-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 317/62. ' ( 7 2 5 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 96, страна 225 е запишано следното: 
Илиевски Боге, досегашен ш е ф на сметководството 
на Трговското претпријатие на мало и големо „Ко-
раб" од Гостивар, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За нов раководител на стопанско" сметковод-
ниот сектор е назначен Миноски Петко. Тој прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со старите 
регистрирани потписници и тоа: Вељо Алексовски, 
комерцијален директор, и Здравко Поповски, ди-
ректор, сметано од 22-V-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
tfp. 314/62. (726) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 25, 
страна 97 е запишано следното: Согласно со одлу-
ката на - Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Габрово" од село Нистрово, донесена на ден 
I0-VII-1961 година, а одобрена со решението бр. 

1803 од 25-IX-1961 година од Народниот одбор на 
општината Маврово е извршено следното измену-
вање и дополнување на правилата на задругата: 

1. Членот 1 не се менува. 
2. Членот 2 не се менува. 
3. Членот 3 од правилата се менува и гласи: 
„Член на задругата може да биде секој полно-

летен земјоделски производител: 
1. што ќе ги прифати правилата на задругата; 
2. што ќе се обврзе дека ќе оствари минимум 

на економска деловна соработка со задругата; 
3. што ќе уплати определена уписнина". 
4. Членот 4 не се менува. 
По членот 5 од правилата се додава нов член 

5а кој гласи: 
,,Со правилата на задругата се определува ви-

сочината на уписницата од 300 динари и миниму-
мот на задолжителната економска соработка на 
членот на задругата со задругата. Минимум еко-
номска соработка според овие правила е: 

1. соработка со задругата во земјоделско про-
изводство на површина од 1 ха на определена вред-
ност од 10.000 динари; 

2. контрахирање со задругата на производство 
на земјоделски, сточарски производи и друго: 

3. продажба на земјоделски производи на за-
другата во вредност од 10.000 динари; 

4. купување репродукциони материјали од за-
другата или прифаќање на земјоделски услуги во 
вредност од 20.000 динари; 

5. вложување на определен паричен износ ка ј 
задругата на штедење". 

По членот 5, покрај членот 5а, се додава и 
членот 56 кој гласи: „Работникот што ќе стане 
член на задругата ги задржува сите права и об-
врски на лице во работен однос". 

Членовите 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 и 21 не се менуваат. 

Членот 22 се менува и гласи: 
,Д. Ги донесува првите правила на задругата 

при нејзиното основање; 
2. Препораки за донесување перспективен план 

за стопанскиот развиток на задругата; 
3. Ја разгледува работата на задругата; 
4. Дава насоки за работата \на задругата; 
5. Разгледува и други прашања од организа-

цијата и работата на задругата и му дава препо-
раки на задружниот совет за нивното решавање" 

Членот 22 од правилата се брише. 
Членовите 23, 24 и 25 остануваат. 
Задружниот совет се состои од 21 член. Во 

овој број влегува една третина од членовите на 
задругата и до три третини од лицата што се во 
работен однос со задругата и нејзините самостојни 
погони односно дејности. 

Работниците и службениците на задругата во 
советот ги бира работниот колектив на задругата 
спрема прописите што важат за таа цел. 

Членовите од 27—37 остануваат и не се мену-
ваат. 

Членот 38 од правилата се менува и гласи: 
,Задружниот совет работи врз основа на по-

стојните прописи, правилата на задругата и заклу-
чоците и насоките на собранието на задругата. 
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Задружниот совет на задругата: 
1. донесува измени на правилата на задру-

гата; 
2. донесува перспективен план за развитокот 

на задругата и ги утврдува, по предлогот од пого-
ните, стопанскиот план и завршната сметка на 
самостојниот погон; 

3. донесува годишен стопански план и акци-
она програма на задругата и ги определува сред-
ствата со кои се обезбедува извршувањето на пла-
нот и програмата; 

4. донесува завршна сметка на задругата; 
5. му поднесува на увид на собранието на за -

другата извештај за годишниот стопански план. 
акционата програма, за резултатите на работењето 
и за завршната сметка на задругата и на нејзините 
самостојни погони; 

6. одлучува за височината на задолжувањето 
на задругата, им дава овластувања на управниот 
одбор и на управникот на задругата за задолжу-
вање на задругата до определената височина; 

7. донесува правилник за расподелба на чис-
тиот приход и правилник за расподелба на личниот 
доход на работниците на задругата; 

8. ги избира и сменува членовите на управ-
ниот одбор на задругата, како и претставниците на 
задружниот сојуз и за другите задружни органи-
зации во кои е зачленета задругата; 

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува 
раководните работници на задругата; 

10. одлучува за основање на претпријатија, ду-
ќани и самостојни погони на задругата; 

11. одлучува за стапување на задругата во 
членство во задружниот сојуз и другите органи-
зации; ' 

12. решава за предлозите и наодите на реви-
зионите и инспекциските органи за работењето на 
задругата; 

13. решава и за д р у ш прашања во врска со 
работата на задругата за кои во претпријатието 
според општите прописи решава работничкиот со-
вет на претпријатието". 

Членовите 39—60 остануваат исти и Не се ме-
нуваат. 

По членот 61 се додава нов член 61а кој гласи: 
„Општите прописи за стопанските организации 

што се однесуваат на погоните со самостојна пре-
сметка во состав на стопанската организација ва-
жат и за самостојните погони и за земјоделската 
задруга". 

Членовите 62—77 остануваат исти и не се ме-
нуваат. 

Членот 78 од правилникот се менува и гласи: 
,,Земјоделската задруга ги има следните фон-

дови: 1. Деловен фонд, 2. Резервен фонд и 3. Фонд 
за заедничка потрошувачка". 

Членовите 79 па до 95 не се менуваат и оста-
нуваат исти. I 

Исто така и досегашниот управен одбор на за-
другата е сменет. За членови на новиот управен 
одбор се избрани следните лица: Филиповски Ак-
сенти ја, претседател на управниот одбор, Рафаило-
ски Угрин, Николоски Илија, Абдију Абди, Јова-
новски Аризан, Рафаилоски Саранде, Јанкулоски 
Адам, Таир Таири и Алит Имери. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 320/62. (727) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 65, 
страна 255 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината К у -
маново под бр. 04-3633 од 28-IH-1962 година деј-
носта на Погонот за откуп и промет со селскосто-
пански производи во село Бедиње на Земјодел-
ската задруга „Китка", село Лопате, Кумановска 
околија, во иднина се проширува и со: продажба 
на брашно и трици (мекиње). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 316/62. j (728) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 188, страна 273 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Трговското прет-
пријатие за промет со отпадоци „Суровина" — К у -
маново и тоа: Никола Таневски, директор, и Ре-
ф и к Таири, магазионер, им престанува правото за 
потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
со решението на Народниот одбор на општината 
Куманово под бр. 17902/1 од 14-XI-1958 година Тра-
јан Стојмановски и за магазионер Јордан Нисов 
Спасовски. Тие претпријатието ќ е го потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат во границите на 
овластувањето, сметано од 5-V-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 275/62. (730) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 406, страна 323 е запишано следното: 
Покрај Петровски Воислав, раководител и потпис-
ник на Погонот сервис за снабдување на земјоде-
лието — Кавадарци на Претпријатиево за поправка 
на земјоделски машини, земјоделски услуги, про-
мет со резервни делови и снабдување на земјоде-
лието со механизација „Машиноремонт" — К а в а -
дарци, се назначени погонот да го потпишуваат и 
Борис Бојков, референт за набавка, и Илов Блажо, 
калкулант-фактурист, сметано од) 14-V-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и 
бр. 303/62. (732) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 406, страна 323 е запишано следното: 
Покрај Тра јков Илија, раководител и потписник 
на Погонот за механизација и услуги во земјоде-
лието — Кавадарци на Претпријатието за поправка 
на земјоделски машини, земјоделски услуги, про-
мет со резервни делови и снабдување на земјоде-
лието со механизација „Машиноремонт" — К а в а -
дарци, погонот ќ е го потпишуваат и Мајсторчев 
Александар, тракторист, и Галева Лилјана, книго-
водител, сметано од 14-V-1962, година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 304/62. (733) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 406, страна 323 е запишано следното 
Милков Наќо, досегашен раководител на Погонот 
механичка работилница во Кавадарци на Прет-
пријатието за поправка на земјоделски машини, 
земјоделски услуги, промет со резервни делови и 
снабдување на земјоделието со механизација „Ма-
шине ремонт" од Кавадарци, е разрешен од долж-
ност и Му престанува правото за потпишување. 

За в. д, раководител на погонот е назначен 
Марковачев Богдан. Тој . погонот ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите' на овласту-
вањето со новоназначените потписници Касапинов 
Миленко, нормирец, и Митрев Киро, евидентичар, 
сметано од 14-V-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 305/62. (734) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во . регистарот на задругите под рег. бр. 62, 
страна ^43 е запишано следното: Покрај досегаш-
ните потписници на Земјоделската задруга „Кар-
пош" од село Романовце, Кумановска околија, Ми-
хаил Б. Мирчев, управник, и Ба јрами Далипа Ен-
вер, книговодител, задругата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето и новоназначениот потписник инж. Митев-
ски Штерјов Калчо, агроном при задругата, сме-
тано од 24-V-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 319/62. (731) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 18, 
страна 35 е запишано следното: Досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Мукос" од село 
Оморани, Титоввелешка околија, и тоа: Васил 
Мечкаров, управник, и Јордан Димовски, член на 
управниот одбор, се разрешени од должност и им 
престанува правото за потпишување. 

За в. д. управник на задругата е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Ч а -
шка под бр. 01-1308/1 од 25-IV-1962 година Љубе 
Андовски. Тој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
со новоназначениот потписник Васил Костовски, 

, .претседател на задружниот совет, сметано од 12-V-
1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 299/62. (738) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 171, страна 455 е запишано следното: 
Тра јче Ламбевски, ш е ф на сметководството, досе-
гашен потписник на Угостителското претпријатие 
„Македонија" — Гостивар,, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За ш е ф на сметководството на претпријатието 
е назначен Киро Бошкоски. Тој претпријатието ќ е 
го потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
циве на овластувањето со старите регистрирани 
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потписници и тоа: Стојановски Коце, директор, и 
Добре Пандиловски, сметано од 31-V-1962 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 329/62. (743) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 688, страна 1069 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Погонот „Конзумни 
млекара" во село Маџари, Скопје, со самостојна 
претсметка и жиро сметка на Земјоделско"инду-
стрискиот комбинат „Скопско Поле" од село Пет-
ровец и тоа: Толевски Панде, раководител, и Ми-
хајловски Ристо, ш е ф на стопанско-сметководниот 
сектор, им престанува правото за потпишување, 
бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на погонот се назначени 
следните лица: инж. Љубе Стојановски, управник, 
Велимир т и л о в и ќ , ш е ф на сметководството, и Ву-
кашин Додевски, ш е ф на погонот. Тие погонот ќе 
го потпишуваат, задолжуваат м раздолжуваат во 
границите на овластувањето со стариот регистри-
ран п о т и с н и к Васил Томовски, ш е ф на комерци-
јалното одделение, сметано од 29-V-1962 година. 

Од О р у ж н и о т стопански суд во Скопје, Фи 
,бр. 325/62. (746) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
под рег. бр. 301, страна 781 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кисела Вода — Скопје под бр. 04-2087 од 
8-V-1S62 година дејноста на Фабриката за цемент 
„Усје" — Скопје во иднина се проширува и со сер-
висен превоз на цемент (ринфуз). 

Исто така му престанува правото за потпишу-
вање и на досегашниот потписник Муратовски 
Владо, бидејќи е разрешен од должност. 

За нов потписник на фабриката е назначен 
Голубовиќ Радослав Драган, ш е ф на Економската 
единица набавка. Тој фабриката ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со старите регистрирани потписници и тоа: 
Шостерич Август, директор, Вергилија Мазнев, 
Маткалиев Стојан и Јосифовски Борис, сметано 
од 30-V-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 327/62. (747) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 239, страна 631 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Фабриката за 
конзерви „Вардар" - Скопје и тоа: Русев Герман, 
Андоновски Трајче, Горовски Љубе и Чилиманов 
Иван, фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат во границите на овластувањето и 
новоназначените потписници: инж. Димов Дими-
тар, технички директор, и Ивановска Мара, шеф 
на сметководството, сметано од 1-V-1962 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 328/62. (748) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-IV-1962 година под рег. бр. 169/55, свеска I е за-
пишано следното: Сотир Николовски, досегашен 
раководител на Продавницата „Вартеч^с" во Бито-
ла, е разрешен од должност. Се назначува за ра-
ководител на продавницата Стојко Христовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 189/62. (764) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-V-1962 година под рег. бр. 7/57, свеска I е запи-
шано следното: Никола Танчевски, раководител на 
Продавницата во Битола на Претпријатието „Трес-
ка" од Скопје, е разрешен од должност. Се назна-
чува за раководител на продавницата лицето Хри-
сто Христовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 241/62. (765; 

КОНКУРСИ 
ЗАВОДОТ ЗА СТОПАНСКО П Л А Н И Р А Њ Е 

НА НРМ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Референт за стокопаричен биланс, пазар и 

цени 
2. Референт за инвестиции 
3. Референт за сообраќај 
4. Референт за национален доход 
Услови: За сите работни места потребно е кан-

дидатите да имаат висока стручна спрема и по-
требна практика во струката. 

На конкурсот можат да учествуваат и канди-
дати што ги исполнуваат условите по чл. 31 од 
Законот за јавните службеници. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". Во колку ра-
ботните места не се пополнат во овој рок, конкур-
сот ќе трае и натаму до пополнување на местата. 

(362) 

На основа чл. 21 од Законот за јавните служ-
беници (,,Сл. лист на Ф Н Р Ј " бр. 53/57), Комисијата 
за службенички работи на НО на општината Б и -
тола ; 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетото работно место 
НАЧАЛНИК на Одделението за стопанство на 
НО на општината Битола 
У с л о в и : Завршен економски факултет со над 3 
години практика на раководни работни места. 

Конкурсот трае 20 дена, сметано од денот на 
објавувањето во „Сл. весник на НРМ". 

Плата по Законот за јавните службеници, а 
положајна плата по Одлуката за положајните пла-
ти на НО на општината Битола, 
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Кандидатите, покрај молбата, таксирана со 50 
динари административна такса, да ги поднесат до-
кументите по чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници, за школската спрема и работниот стаж со 
кратка биографија за движењето во "службата. 

Кандидатите што се во работен однос да под-
несат и писмена согласност од старешините, во 
случај да бидат примени дека ќе бидат ослободени 
од досегашните должности. 

Молбите заедно со споменатите документи се 
поднесуваат во писарницата на НО на општината 
Битола, секој работен ден додека трае конкурсот, 

(355) 

На основа чл. 7 и 8 од Уредбата за работните 
односи и за наградувањето на уметничкиот пер-
сонал, Конкурсната комисија при Градскиот на-
роден театар — Титов Велес 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

1) Еден драмски режисер, 
2) Осум артисти-ки, 
3) Еден суфлер-инспициент 
У с л о в и : 
Под реден број 1 — висока Стручна спрема 

(позоришна академија) или на јмалку средно обра-
зование со минимум 5 години поминати во стру-
ката. 

Под реден број 2 — висока стручна спрема 
(позоришна академија), средна или непотполна 
средна школа со минимум 5 години поминати во 
струката, или нижа со минимум 10 години поми-
нати во струката. 

Под реден број 3 — средно или непотполно 
средно образование со минимум 1 година помината 
во струката. i 

Поблиски информации во управата на Народ-
ниот театар — Титов Велес. 

Пријавите се примаат заклучно со 25 мај 1963 
год. 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА К Л И Н И К А Т А З А Н Е Р -
ВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ П Ѓ И МЕДИЦИН-

СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Ц К У Р С 

за еден лекар на специјализација по 
неу ропсихи ј атри ја 

Кандидатот треба да ги исполнува условите 
предвидени со Правилникот за специјализација на 
здравните службеници од прва врста („Сл. лист на 
Ф Н Р Ј " бр. 2/60). 

Конкурсот трае до 30 април 1963 година, од-
носно до пополнување на работното место. 

Пријавите се примаат во администрацијата на 
Клиниката. (366) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 



Стр. 200 - Bp. 15 

На основа член 14 од Правилникот за работ-
ните односи на органите на управата на Народниот 
одбор на општината Идадија — Скопје, Советот 
на работниот колектив на Народниот одбор на 
општината Идадија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Началник на Одделението за анализи и 

стандард — — — — — - — — 1 
2. Санитарен инспектор — — — — — 1 

УСЛОВИ: ! 
1 Кандидатот под точката 1, треба да има за-

вршено економски факултет и 8 години практика 
нА соодветно работно место. 

. Кандидатот под) точката 2, треба да има завр-
ш е в медицински факултет и 5 години практика. 

? Молбите со потребните документи согласно 
чл^џ В од Правилникот за работните односи на 
ор1^ните на управата на Народниот одбор на опш-
тината Идадија, да се доставуваат до Советот на 
работниот колектив на Наредениот одбор на опш-
тината Идадија. v 

Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-
ните места. (359) 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА МЕЛИОРА-

ТИВНИТЕ СИСТЕМИ ВО НРМ - СКОПЈЕ 
УЛ. „12 УДАРНА БРИГАДА" БР. 84а 

. р а с п и ш у в а 

I ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на: 
1) Регулација на реката Градска — Прилепско, 

со пресметковна вредност од 138,626.340 динари; 
2) Чуварски куќи 17 броја, на подрачјето на 

мелиоративни^ систем Пел аголи ја — Битолско, 
со вкупна пресметковна вредност од 83,194.821 
динари (во оваа година се предвидува изградба На 
5 чуваркици во вредност од 24,460.065 динари, а 
останатите во 1964 година). 

Наддавањето ќ е се одржи на ден 15. V. 1963 
година во 10 саатот во просторијата на Дирекци-
јата. I 

Учесниците на наддавањето се должни да до-
стават писмени понуди во затворен коверт, полно-
мошно, гарантно писмо од Народна банка во износ 
од 1% од пресметковната вредност, потврда 4 за 
уплатен^ такса за учество според „Сл. лист на 
Ф Н Р Ј " бр. 2/63 година, како и потврда за регистра-
ција на претпријатието. 

Условите на наддавањето (лицитационите ела-
борати) можат да се добијат к а ј инвеститорот во 
соба бр. 10. ! (361) 

9 април 1963 
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