
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 7А октомври 1961 
С к о п ј е 

Број 34 Год, XVII 

Претплатата за 1961 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 64 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

189. 

На основа член'1 став 2 од Уредбата за допол-
нение на Уредбата за надоместоците на патните и 
другите трошоци на јавните службеници („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 15/61), Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА 

ДНЕВНИЦИТЕ НА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, 
НАДОМЕСТОК ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ И 

КИЛОМЕТРАЖА 

I Во Одлуката за износот на дневниците за 
службени патувања, надоместок за одвоен живот 
и километража („Службен весник на НРМ" бр. 
11/60) по точка III се додава нова точка IV, која 
гласи: 

„Трошоците на превозот со средства на јавниот 
сообраќај за доаѓање на работа и за враќање од 
работа над 600 динари месечно, на службениците 
на републичките органи им ги надоместуваат орга-
ните со кои тие се наоѓаат во редовен работен од-
нос". 

II Точката IV станува точка V. 
III Оваа одлука влегува во сила од денот на 

нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 април 1961 година. 

Бр. 09-1886/2 
12 септември 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

190. 

На основа член 2 од Основнѕта уредба за уста-
новите за самостојно финансирање („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 51/53) во врска со член 15 и 17 од 
Законот за буџетите и финансирањето на само-
стојните установи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
52/59), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ 

ПРАШАЊА 

1. Се основа Завод за социјални прашана (во 
натамошниот текст: Завод), 

Заводон е самостојна установа организирана 
според начелата на општественото управување. ^ 

Седиштето1 на Заводот е во Скопје. 
2. Задача на Заводот е: 
— да ги проучува условите на животот и ра-

ботата на работниот човек и неговата фамилија, да 
ги открива социјалните проблеми и причините за 
нивното појавување и во врска со тоа, да предлага 
соодветни мерки; 

— да работи на усовршувањето на стручната 
социјална работа во социјалните служби и устано-
ви, да предлага основање на нови социјални служ-
би и установи и да го помага нивното организи-
рање; 

— за потребите на државните органи, општес-
твените и стопанските организации, да изработува 
стручни елаборати и дава мислења за! одделни пра-
шања од) областа на социјалната заштита; 

— да дава предлози за организирање курсеви, 
семинари и други форми за стручно' оспособување 
на социјалните работници и да припрема програми 
за истите и 

— да објавува одделни проучени проблеми од 
областа на социјалната проблематика, 

3. Заводот има својство на правно лице. 
За остварување задачите Заводот има право на 

управување со инвентар, уреди и други движни и 
недвижни имоти што дополнително ќе се попишат 
и проценат по постојните прописи. 

4. Со Заводот управува управен одбор и ди-
ректор. 

Управниот одбор на Заводот се состои од 9 чле-
на. Пет члена именува Советот за социјална поли-
тика и комунални прашања на НРМ од редот на 
научните и јавните работници кои можат да до-
принесат за работата на Заводот, два члена избира 
работниот колектив на Заводот од својата средина 
и еден член делегира општинскиот1 народен одбор 
каде Заводот има свое седиште. Директорот на За-
водот е член на Управниот одбор по својот по-
ложај. 

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

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

5. Заводот с^ финансира според општите про-
пиен за финансирањето на самостојните установи 

Наредбодател за извршување на финансии 
викот план на Заводот в директорот, - -
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6. Заводот има правила. 
Правилата ги донесува Управниот одбор на За-

водот, а ги потврдува Советот за социјална поли-
тика и комунални прашања на НРМ. 

7. Орган надлежен за работата и задачите на 
Заводот е Советот за социјална политика и кому-
нални прашања на НРМ. 

8. Ова решение влегува во сила со денот на 
неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 09-1751/1 
30 септември 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

191. 

На основа член 35 од Законот за организација-
та на научната работа („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 34/57), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

1.јСе разрешува од должноста директор на За-
водот за геолошки истражувања инж, Марјан До-
ленц. 

2. До назначување на директор, должноста ди-
ректор на Заводот за геолошки истражувања ќе ја 
врши инж. Костадин Богоевски. 

3. Ова решение влегува во сила со д,онесува-
њето. 

Бр. 08-1863/1 
12 септември 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филка Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

192. 
На основа член 80 став 3 од Законот за орга-

низацијата на југословенските железници („Служ-
бен лист на ФНРЈ4' бр. 50/80), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА 

ИНСПЕКЦИЈАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРА-
ЌАЈ ПРИ ЗАЕДНИЦАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СКОПЈЕ 

1. За гдавен инспектор на Инспекцијата н̂ а же-
лезничкиот сообраќај при Заедницата на желез-
ничките претпријатија во Скопје, се назначува Ми-
каило Велјановски, 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

Бр. 09-3341/1 
30 септември 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

193. 
На основа член 119 став 3 од Законот за орга-

низацијата на југословенските пошти, телеграфи и 
телефони („Службен лист на ФНРЈ" бр. 50/60), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА 

ПТТ ИНСПЕКЦИЈА ПРИ ЗАЕДНИЦАТА НА ПТТ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СКОПЈЕ 

1. За главен инспектор на ПТТ инспекција при 
Заедницата на ПТТ претпријатија во Скопје се 
назначува Боголуб Теофиловски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 09-3342/1 
30 септември 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

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

194. 

На основа член 8 став 3 од Уредбата за за-
штита од пожар во стопанските организации и 
установите („Службен весник на НРМ", бр. 11/60), 
Државниот секретаријат за внатрешни работи во 
согласност со Секретаријатот за индустрија на Из-
вршниот совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОСТАВОТ И РАБОТАТА НА ПРОТИВПО-

ЖАРНИТЕ КОМИСИИ ВО СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИТЕ 

Член 1 
Стручната противпожарна комисија формирана 

согласно член 8 од Уредбата за заштита од пожари 
во стопанските организации и установи („Службен 
весник на НРМ", бр. 11/60) ја сочинуваат: директо-
рот или техничкиот раководител (директор) како 
претседател, еден инженер (техничар) или друго 
соодветно лице како заменик на претседателот, 
секретарот на стопанската организација (установа) 
како секретар (или лицето задолжено за безбед-
носта на објектот), претседателот или командирот 
на ДПД, одговорното лице за безбедност, претстав-
ник на работничкиот совет и управниот одбор, 
претставник да синдикалната организација, струч-
ни лица од редот на непосредните производители, 
лекарот на стопанската организација, референтот 
за хигиено"техничка заштита и други лица кои 
можат да придонесат за успешна заштита на об-
јектот од кожар. 
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Помошната комисија ја сочинуваат: шефот (од-
говорниот) на погонот — одделението како претсе-
дател, претставникот на синдикалната подружница, 
стручни лица од редот на непосредните произво-
дители. 

Помошната комисија ги врши работите со кои 
ќе биде задолжена од стручната противпожарна 
комисија. ј 

Член 2 
Претседателот и членовите на противпожар-

ните комисии ги именува работничкиот совет, ор-
ганот на управувањето односно старешината на 
установата. 

Членовите на противпожарните комисии се 
именуваат за две години. 

Работничкиот совет, органот на управувањето 
односно старешината може да смени одделни чле-
нови и пред истекот на рокот од претходниот став. 

Член 3 
Противпожарната комисија ги врши следните 

работи: 
1. ги разгледува сите проблеми од областа на 

пожарната заштита и елементарните непогоди; 
2. изработува перспективен и оперативен план 

за заштита на објектот од пожари и елементарни 
непогоди. 

Во планот, покрај мерките, комисијата предви-
дува и средства, справи и опрема нужни за зашти-
та на објектот од пожари и елементарни непогоди; 

3. се грижи за внатрешното и надворешно 
обезбедување на објектот од пожари, елементарни 
непогоди и други задеси (оградување, физичко 
обезбедување и друго); 

4. определува начин и место како и каде да 
се пренесува опремата, суровините, готовите про-
изводи, машините и другите материјали во случај 
на пожар или елементарна непогода во објектот 
или во одделени погони (објекти); 

5. определува потребни екипи од редовите на 
работниците и службениците за учество при гасење 
при пожари и спасување при елементарни непо-
годи и тоа: екипа за врска; за спасување на имо-
тот; за пренесување на спасениот имот; за гасење 
на пожари и отстранување опасности од елемен-
тарни непогоди и други задоен; за чување на за-
грозениот објект; за чување на спасениот имот и 
за укажување прва лекарска помош. 

Комисијата ги одредува задачите што стојат 
на извршување на одделните екипи од претход-
ниот став; 

6. определува средства и начин за давање 
знак за општа опасност (пожар или елементарна 
непогода) и се грижи за нивната исправност. Пре-
зема мерки за запознавање на работниците и служ-
бениците со знакот за узбуна, како и за нивните 
задачи во случај на узбуна; 

7. се грижи за формирање на противпожарна 
единица и за нејзината работа и опремување, како 
и за прием и работа на професионалните против^ 
Пожарници; 

8. се грижи за обезбедување на способни чу-
вари и за нивното правилно работеше; 

9. се грижи за Правилна и навремена обука на 
противпожарната единица и чуварите; 

10. работи на противпожарно воспитуваше на 
работниците и службениците, запознавајќи ги со 

пожарната опасност како и со мерките и начинот 
за нејзиното отстранување. За таа цел секој ново-
примен работник и службеник треба да биде по-
себно запознаен со- мерките кои се преземаат за 
заштита од пожари и елементарни непогоди; 

11. се грижи за обезбедување и спроведување 
на дежурството и вршењето на службата од страна 
на противпожарниците, чуварите и работниците и 
службениците во објектот, како во работното, така 
и посебно вон работното време (во недели и праз-
ници) и преку ноќ; 

12. врши повремени испитувања заради кон-
тролирање на средствата и мерките за заштита од 
пожар, елементарни и други опасности; 

13. дава стручно мислење дали проширувањето, 
измените во технолошкиот процес, манипулацијата, 
пуштање во погон нови одделенија и слично, не ќе 
претставува опасност за пожари и елементарни не-
погоди; 

14. дава мислење за лицата кои се поставуваат 
или отпуштаат како противпожарници и чувари во 
објектот; 

15. врши и други работи сврзани со против-
пожарната заштита и елементарни непогоди во сто-
панската организација и установата. 

Член 4 
За проучување на одделни проблеми противпо-

жарната комисија може да ангажира и лица што 
не се членови на комисијата. 

За резултатите од својата работа лицата од 
претходниот став поднесуваат извештај пред ко-
мисијата. 

Член 5 
Заради потполно согледување на проблемите на 

противпожарната заштита, комисијата може од 
органот на управувањето да бара во испитувањето 
да бидат ангажирани стручни лица и вон стопан-
ската организација односно установата. 

Член 6 
Во случај на непосредна опасност од пожар, 

елементарни непогоди и други опасности, против-
пожарната комисија е овластена и без одложување 
да презема заштитни мерки1, по потреба да нареди 
и запирање на работата а должна е за тоа веднаш 
да го извести органот на управувањето за донесу-
вање на надлежно решение, како и органот за вна-
трешни работи на народниот одбор на општината 
заради преземање на заеднички мерки за отстра-
нување на непосредната опасност. 

Член 7 
Претседателот на комисијата ги свикува сед-

ниците. Тој е должен тоа да го стори и по барање 
на една третина од членовите од комисијата, на 
претседателот на управниот одбор односно на ста-
решината. 

Комисијата се состанува по потреба а најмалку 
еднаш во месецот. 

Член 8 
Комисијата одлучува за работите од својот де-

локруг само на седница. 
Комисијата може да одлучува ако на седни-

цата е присутно мнозинство од членовите на ко-
мисијата, а заклучоците ги донесува со мнозинство 
на гласови од присутните членови. 
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Член 9 
Противпожарната комисија на своите седници 

може да ги повикува да присуствуваат: претседа-
телот на работничкиот совет и управниот одбор, 
претседателот на синдикалната организација, прет-
ставник на органот за внатрешни работи и профе-
сионални противпожарни!^. 

На седниците на комисиите, по правило, прису-
ствува и раководителот на стопанската организа-
ција односно установата. 

Присутните лица од претходните ставови не-
маат право на одлучување. 

Член 10 
За седниците на противпожарната комисија се 

води записник. Записникот го води службеник што 
ќе го определи раководителот на стопанската ор-
ганизација односно установата. 

Записникот го потпишува претседателот на ко-
мисијата и записничарот. 

Препис од записникот комисијата доставува до 
органот на управувањето односно раководителот. 

Член 11 
За својата работа и проблемите околу против-

пожарната заштита комисијата на секои три ме-
сеци поднесува извештај до органот на управу-
вањето односно раководителот. 

Член ,12 
Надоместокот на патните трошоци како и за 

загубената заработувачка на членовите на против-
пожарната комисија односно на лицата кои ќе би-
дат повикани од органот на управувањето односно 
старешината по проблемите на безбедноста на об-
јектот, се определува според важечките прописи 
на сметка на стопанската организација односно 
установата во која е формирана противпожарната 
комисија, односно која ги повикала стручните 
лица. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

по неговото објавување во „,Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Бр. 22-18513/1 
29 септември 1961 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Боро Чаушев, с. р. 

О ( л а е в и д е л 

, К О Н К У Р С И 
ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-

ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. За еден наставник во звање доцент по' пред-

метот Земјоделска ботаника; 
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2. За еден наставник во звање доцент по 
предметот Производство на тутун; 

3. За еден хонорарен наставник во звање пре-
давач по предметот Петрографија со основи на 
Геологија. 

Рок за пријавување е 15 дена по објавува-
њето на конкурсот, а во колку местата не се по-
полнат во тој рок, конкурсот продолжува до нив-
ното пополнување со тоа што крајниот рок на 
конкурсот е 31 декември 1961 година. 

Кандидатите кои се пријавуваат за наставни-
ци треба да ги исполнуваат услови јата од чл. 33 
и 34 од Општиот закон за факултетите и уни-
верзитетите. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на 
Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Покрај пријавата кандидатот треба да при-
ложи диплома за завршен факз-лтет и документи 
!по член 31 од Законот за јавните службеници. 
Кандидатите државни службеници, поднесуваат 
извод од службеничкиот лист. Покрај пријавата 
треба да се достави и куса биографија со подато-
ци за досегашната работа и службовање на кан-
дидатот, потврда од установата каде што е на ра-
бота̂  дека нема материјални обврски спрема истата, 
список на научните и стручни трудови (до колку 
кандидатот ги има) и по еден примерок од самите 
трудови. (1287) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 18-1-1961 година, рег. бр. 8/61 свеска I, е запи-
шано под фирма: Претпријатие на ПТТ сообраќај, 
со седиште во Битола. Предмет на работењето на 
претпријатието е: 

а) основна дејност: пренос на поштенски прат-
ки и телеграфски-телефонски соопштенија во вна-
1 решен и меѓународен сообраќај и одржување на 
птт постројки1; 

б) споредна дејност: определени работи од об-
ласта на платниот промет (уплата и исплата на 
жиро и текушти сметки и др.) и на штедна служ-
ба, изградба и монтажа на птт постројки, како и 
одржување на моторни и др. возила, вршење услу-
ги на сметка на други органи, установи и органи-
зации, (продажба на лозови, весници, продажба на 
таксени вредности, наплата на радио претплата и 
на потрошувачка на електрична енергија, одржу-
вање на телеграфски и телефонски постројки и др.) 
купување и продажба на телеграфско-телефонски1 

апарати и други уреди за претплатниците, превоз 
на патници во јавниот друмски сообраќај со превоз-
ните средства со кои се превезуваат поштенски 
пратки, ако ги исполнуваат пропишаните услови 
за вршење на таков превоз. 

Претпријатието е основано од Претпријатието 
на птт сообраќај - Скопје, со издвојуваше од него. 

Претпријатието ќе го потпишува в. д. дирек-
торот Анчовски Никола. 

Од Окружниот стопански суд но Битола, Фи 
бр. 30/61. (367) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-11-1961 год., рег. бр. 7/61, свеска П, е запишано 
под фирма: Шумско производно претпријатие „Сто-
гово", со седиште во Дебар. Претпријатието ќе ги 
врши сите видови дејности што ги вршеше досе-
гашното шумско стопанство, Дебар, како установа 
и на истиот објект кој му беше даден на управу-
вање. 

Претпријатието е основано од НО на Охридска 
околија бр. 01-1022 од 9-ХИ-1960 година. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Трпе Михајловски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 17/61. (368) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1-1961 година, рег. бр. 4/61, свеска И, е запишана 
под фирма: Продавница, со седиште во Кичево на 
фабриката за чевли ^Пролетер" од Белград. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на чевли, производство на фабриката, а како до-
полнување на асортиманот и продажба на чорапи, 
врвци, ималин, лајци за чевли и калапи за чевли 

Продавницата е основана од фабриката „Про-
летер", Белград, а согласно со одобрението на НО 
на општината Кичево бр. 04-6512/2 од 10-1-1961 год. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Трпески Гале. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 41/61. (369) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-1-1961 година, рег. бр. 1/61, свеска II, е запишана 
под фирма: Фабрика за трикотажна конфекција 
„Олга Мицеска", со седиште во Кичево. Предмет 
на работењето на фабриката е: ги врши подготви-
телните работи за почеток на фабриката. 

Фабриката е основана со решението на НО на 
спштината Кичево бр. 04-7907/1 о-д 14-Х-1960 год. 

Фабриката ќе ја потпишува Павлески 'Славе, 
в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 26/61. (370) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-1-1961 год., рег. бр. 3/61, свеска II, е запишано 
под фирма: Шумско производно претпријатие 
„Сандански", со седиште во Македонски Брод, Ох-
ридска околија. Претпријатието ќе ги врши сите 
видови дејности што ги вршеше досегашното шум-
ско стопанство како установа и на истиот објект 
што му беше даден на управување. 

Прегори јачието е основано со решението на НО 
на Охридска околија бр. 01-5985/1 од 9-ХН-1960 г. 

Претпријатието ќе го потпишува в. д. дирек-
торот Тодор Волчков. 

Конституирањето на претпријатието е реги-
стрирано на 28-11-19(51 год. под Фи бр. 83/61. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 581/60. (371) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-11-1961 год., рег. бр. 12/55, свеска V, е запишана 
под фирма: Продавница за леб и печиво ,/Геќе", 
Кичево на Комуналното претпријатие за леб, пе-
чиво и услуги „Клас" од Кичево Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на леб и 
печиво, производство на претпријатието. 

Продавницата е основана од Комуналното прет 
пријатие за леб и печиво „Клас", Кичево, а соглас-
но со одобрението на НО на општината Кичево 
бр. 04-7091/1 од 26-1-1961 година. 

Раководител на продавницата е Мирко Ира-
н с к и . 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 57/61. (372) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-11-1961 год., рег. бр. 12/55, свеска V, е запишана 
под фирма: Продавница за леб и печиво „Цер", со 
седиште во Кичево, на Комуналното претпријатие 
за леб, печиво и услуги „Клас" од Кичево. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на леб и печиво, производство на претпријатието. 

Продавницата е основана од Комуналното прет 
пријатие за леб и печиво „Клас", Кичево, а со-
гласно со одобрението на НО на општината Кичево 
бр. 04-7091/1 од 26-1-1961 година. 

Раководител на продавницата е Паскал Ѓор-
ѓиевски. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 59/61. (373) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-11-1961 год., рег. бр. 12/55, свеска V, е запишана 
под фирма: Продавница за леб и печиво „Стогово", 
со седиште во Кичево, на Комуналното' претпри-
јатие за леб, печиво и услуги „Клас" од Кичево. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на леб и печиво, производство на претпри-
јатието. 

Продавницата е основана од Комуналното прет 
пријатно за леб и печиво „Клас", Кичево, а соглас-
но со одобрението на НО на општината Кичево бр. 
04-7091/1 од 26-1-1961 година. 

Раководител на продавницата е Диме Петков-
ски. , 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 58/61. (374) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-11-1961 год,, рег. бр. 12/55, свеска V, е запишана 
под фирма: Продавница за леб и печиво ,,Чиф-
лик", со седиште во Кичево на Комуна дното прет-
пријатие „Клас", Кичево. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на леб и печиво! 
производство на претпријатието. 
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Продавницата е основана од Комуналното прет-
пријатие „Клас", Кичево, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Кичево бр. 04-7091/1 од 
26-1-1961 година. , 

Раководител на продавницата е Мито Калчи-
носки. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 63/61. (375) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-11-1961 год., рег. бр. 12/55, свеска V, е запишана 
под фирма: Продавница за леб и печиво „Центар", 
со седиште во Кичево на Комуналното претприја-
тие „Клас" од Кичево. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на леб и печиво, про-
изводство на претпријатието. 

Продавницата е основана од Комуналното прет-
пријатие ,Д л ас", Кичево, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Кичево бр. 04-7091/1 
од 26-1-1961 година. 

Раководител на продавницата е Милош На-
ќески. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 46/61. (376) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2-П-1961 год., рег. бр. 123/55, свеска И, е запишан 
под фирма: Склад во Крушево на Инвалидското 
претпријатие „Прилеп" од Прилеп. Предмет на ра-
ботењето на складот е: снабдување на двете про-
давници во Крушево со цигари, кибрит, разни так-
сени вредносници, поштенски марки, прибор за 
пишување, разни обрасци за потребите на претпри-
јатијата, установите и другите органи, како и на 
граѓаните, разгледници, прибор за бричење, сал-
фети и тоалет палир, како и пластично-гумени 
производи. 

Складот е основан од Инвалидското претпри-
јатие „Прилеп", Прилеп, а согласно со одобрението 
на НО на општината Крушево бр. 06-1632 од 28-ХИ-
1960 година. 

Раководител на складот е Васе Дуза. 
Складот ќе го потпишува лицето што е овла-

стено да го потпишува претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 47/61. (377) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-1-1961 год. рег. бр. 2/61, свеска И, е запишано 
под фирма: Претпријатие за ПТТ сообраќај, со се-
диште во Охрид. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: 

а) Основна дејност: пренос на поштенски прат-
ки и телеграфско-телефонски соопштенија во вна-
трешен и меѓународен сообраќај и одржување на 
птт постројки. 
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б) Споредна дејност: одределени работи од об-
ласта на платниот промет (уплата и исплата на 
жиро и текушти сметки и др.) и на штедна служба, 
изградба и монтажа на птт постројки, како и одр-
жување на моторни и др. возила, вршење услуги 
за сметка на други органи, установи и организации 
(продажба на лозови, весници, продажба на так-
сени вредности, наплата на радио претплата и на 
потрошувачка на електрична енергија, одржува-
ње на телеграфски и телефонски постројки и дрЈ, 
купување и продажба на телефонско-телеграфски 
апарати и други уреди за претплатниците, превоз 
на патници во јавниот друмски сообраќај со пре-
возните средства со кои се превезуваат поштенски 
пратки, ако ги исполнуваат пропишаните услови 
за вршење на таков превоз. 

Претпријатието е основано од Претпријатието 
на птт сообраќај, Скопје со издвојувањето од него. 

Претпријатието ќе го потпишува в. д. дирек-
торот Поповски Бранко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. Ѕ'4/61. (378) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-1-1961 год., рег. бр. 39/55, свеска И, е запишана 
под фирма: Продавница бр. 6, со седиште во При-
леп, на Трговското претпријатие „3 ноември" од 
Прилеп. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на мало на железо, метална стока, 
стакло, порцелан и керамичка стока, електрични 
материјали и радиоапарати, моторни возила и при-
бор, галантериска, базарска стока и играчки, про-
изводство од гума, каучук и пластични маси и 
саати. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „3 ноември", Прилеп, а согласно со одо-
брението на НО на општината Прилеп бр. 04-366 
од 23-1-Д961 год. 

Раководител на продавницата е Велески Киро. 
Претпријатието ќе го потпишува лицето што е 

овластено да го потпишува претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 559/60. (379) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-1-1961 год., рег. бр. 6/61, свеска I, е запишано 
под фирма: Трговско претпријатие за снабдување 
на земјоделието на големо „Агромеханика", со се-
диште во Прилеп. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: промет на големо со индустриски 
стоки, машини^ резервни делови, земјоделски ма-
шини и алат, инструменти, опрема и други желе-
зарски стоки, прозорско стакло, делови на други 
транспортни средства, сите видови гуми, вештачки 
ѓубриња, заштитни средства, семенски посадочен 
материјал, сите видови Земјоделски производи, 
како и кабаста и концентрирана сточна храна. 

Претпријатието е основано од спојувањето на 
два погона на Деловниот сојуз ,,Агромеханика", 
Прилеп, а согласно со одобрението на Народниот 
одбор на општината Прилеп бр. 01-10561/1 од 24-
ХП-1960 година. 
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Претпријатието ќе го потпишуваат Котев Трај-
че, директор, и Дуевски Иван, шеф на 1-послов-
ница на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 27/61. (381) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-11-1961 год., рег. бр. 1Ѕ/61, свеска I, е запишано 
под фирма: Претпријатие механичко-браварска ра-
ботилница „Металец", со седиште во Прилеп. Пред 
мет на работењето на претпријатието е: вршење 
генерални ремонти, средни и лесни оправки на 
сите видови машини, трактори, разни превозни 
средства и земјоделски орудија, лиење на разни 
делови, предмети и изработување на истите од раз-
ни обоени метали и сиво сурово железо за свои по-
треби и за потребите на другите стопански орга-
низации и изработување на разни браварски ра-
боти од лим и железо од разни профили. 

Претпријатието е основано од еден погон на 
Деловниот сојуз „,Агромеханизација", Прилеп, ч 
согласно со одобрението на НО на општината При-
леп бр. 01-10560/1 од 24-ХН-1960 год. 

Претпријатието ќе го потпишуваат Орде Ри-
стевски, директор, и Јордан Мицески, шеф на смет-
ководството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 56/61. (382) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-11-1961 год., рег. бр. 20/55, свеска IV, е запишан 
под фирма: Погон за производство на електрични 
материјали — лампи во Ресен на Столарското прет 
пријатие „Прогрес" од Ресен. Предмет на работе-
њето на погонот е: производство на електрични 
материјали — лампи. 

Погонот е основан од Столарското претприја-
тие „Прогрес", Ресен, а согласно со одобрението на 
Народниот одбор на општината Ресен бр. 05-1319/1 
од 13-11-1961 година. 

Раководител на погонот е Боро Неновски. 
Погонот ќе го потпишува лицето што е овла-

стено да го потпишува претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 85/61. (383) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-Н-1961 год., рег. бр. 5/61, свеска II, е запишано 
под фирма: Продавница, со седиште во Струга 
на Фабриката за чевли „Пролетер" од Белград. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на чевли. 

Продавницата е основала од Фабриката за 
чевли ,,-Пролетер", Белград, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Струга бр. 07-5624/1 од 
14-У1-1960 год. 

Продавницата ќе ј-а потпишува раководителот 
Кочоски Крсте. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 50/61, ДОЛ) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-1-1961 год., рег. бр. 6/61, свеска И, е запишано 
под фирма: Претпријатие во изградба за експлоа-
тација на рудни богатства, производство и про-
дажба на градежен материјал „Дунит", со седиште 
во Струга. Предмет на работењето на претприја-
тието е: користење и експлоатација на рудникот 
за лигнит кај село Пискупштина, Струшко; кори-
стење и експлоатација на наоѓалишта на дунит; 
да се грижи, веди сметка и експлоатира други руд-
ни богатства на територијата на општината Стру-
га; да врши експлоатација на минерални суровини 
и да произведува и продава градежен материјал, 
како вар и др. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината 'Струга бр. 04-11620/1 од 23-ХИ-
1960 год. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Петар Стефанов Миле. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 52/61 (385) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-11-1961 год., рег ,бр. 27/60, свеска И, е запишано 
под фирма: Шумско производно претпријатие „Ја-
бланица", со седиште во Струга. Предмет на рабо-
тењето на претпријатието е: ќе ги врши сите ви-
дови дејности што ги вршеше досегашното шумско 
стопанство од Струга, како установа, и на истиот 
објект што му беше даден на управување. 

Претпријатието е основано со решението на 
Народниот одбор на Охридска околија бр. 6о'59/1 
од 9-ХИ-1960 година. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Ксенофон Бебековски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи 
бр. 569/60. (386) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 8, страна 23 е запишана под фирма: Тргов-
ско претпријатие за промет со отпадоци „Отпад", 
Скопје, Откупна станица во Скопје. Предмет на 
работењето на станицата е: откуп и продажба на 
сите видови отпадоци, индустриски и други де-
фектни материјали и стари употребливи предмети 
на големо и мало. 

Откупната станица е основана од Работнич-
киот совет на Трговското претпријатие за промет 
со отпадоци ,,Отпад", Скопје, а согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Идадија, 
Скопје, бр. 04-2947 од 2-Ш-1901 година. 

Откупната станица ќе ја потпишува, задолжу-
ва и раздолжува во границите на овластувањето 
Јосиф Фи д ановски, раководител. 

""Од, Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
18ЅДО1. (395) 
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СЕ НАОЃА ВО ПЕЧАТ 
во издание на „Службен весник на НРМ" 

Р Е Г И С Т А Р Н А Р Е П У Б Л И Ч К И П Р О П И С И 
ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" ОД 1945 - И М ГОДИНА 

Регистарот ги содржи сите правни прописи — нормативни акти, како и управ-
ните акти на републичките органи. 

За полесно ползување на регистарот прописите се искажани преку азбучен 
и стварен регистар. 

Сите акти објавени во означениот период во стварниот регистар се система-
тизирани, според областите на општествените од носи што ги регулираат во XX глави. 
Нивното понатамошно групирање во групи и подгрупи по хронолошки ред овозможува 
посистематски преглед на прописите и другите акти. 

Покрај тоа во книгата ќе бидат поместени и две шеми за организацијата на 
Народното собрание и на републичките органи на управата. 

Се известуваат претплатив ците на „Службен весник на НРМ" благовремено 
да ги најават своите порачки, бидејќи книгата ќе се печати во ограничен број примероци. 

Порачки прима „Службен весник на НРМ", Скопје, пошт. фах 51. 
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