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59. 

Народното собрание на Народна Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 30 мај 1962 година, врз основа на ма-
теријалите во врска со остварувањето правата на 
граѓаните и законитоста на актите на народните 
одбори и на основа претресот на тој материјал, ја 
донесе следната 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НЕЗАКОНИТОСТИТЕ ВО 
РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО 
ОСТВАРУВАЊЕТО ПРАВАТА НА ГРАЃАНИТЕ 

Со развитокот на социјалистичката демокра-
тија нашите граѓани добиваат се поистакнати ме-
ста во нашиот општествен поредок, а со тоа по-
себно значење доби и остварувањето правата на 
граѓаните. 

Со воведувањето и натамошното изградување 
на комуналниот систем настанаа крупни промени 
во локалните органи, нивните функции и надлеж-
ностите. Создадени се и услови за нови односи на 
управата спрема граѓаните, а во областа на сто-
панството и јавните и општествените служби и 
нови односи во производството и расподелбата на 
доходот. Динамичниот општествен развиток созда-
де многубројни нови надлежности и функции на 
народните одбори на општините и нивните управни 
органи, што од своја страна бараше народните од-
бори и нивните управни органи постојано да се 
зајакнуваат со способен стручен кадар, како услов 
за ефикасно и законито работење и остварување 
правата на граѓаните. Се ова бараше да се обез-
беди таков механизам во комуналниот систем, кој 
ќе обезбеди работењето на органите во остварува-
њето правата и обврските на граѓаните да бидат 
законити. Во ова се постигнати добри резултати. 
Меѓутоа, иако со зајакнувањето на органите и 
стручното оспособување на службениците се по-
стигнати добри резултати во нивната работа по 
прашањата од областа на правата и обврските на 
граѓаните и макаршто се помалу број ни повредите 
на тие права, се уште се среќаваат во работата на 
органите повреди на правата на граѓаните. Во не-
кои општини и околии недостигот од способни 
стручни кадри, средства и други тешкотии го за-
бавуваат овој развиток. Како пречка во тоа се ја-
вува и нерамномерниот распоред на стручните 
кадри. 

И покрај тоа што повисоките органи укажу-
вале на констатираните незаконитости во работата 
на поедини' органи, не се преземени мерки за от-
странување незаконитостите ниту мерки за земање 

на одговорност службениците и политичките функ-
ционери. 

Врз основа на претресените материјали и со 
цел за отстранување незаконитостите во работата 
на органите на управата и во прописите на народ-
ните одбори во врска со остварувањето правата на 
граѓаните, констатациите и претресот по истите на 
основа член 21 став 3 од Уставниот закон Народ-
ното собрание на Народна Република Македонија 
на Триесеттата седница на Републичкиот собор 

П Р Е П О Р А Ч У В А 

1. Народните одбори да посветат понепосредна 
грижа на отстранувањето причините за незакони-
тостите во работата на нивните органи на упра-
вата, како и да преземат поенергични мерки за 
отстранување повредите на прописите воопшто, а 
особено во станбените и имотноправните односи на 
граѓаните (експропријација, арондација, промени 
во катастарот и ел.). 

Народните одбори да посветат постојана грижа 
за ефикасно, благовремено и експедитивно рабо-
тење на органите на управата и да преземаат мер-
ки за оневозможување појави на бирократизам, 
самоволие, давање привилегии и други негатив-
ности. За оваа цел е неопходно: , 

— да се зајакнува надзорот на советите на на-
родните одбори над работата на органите на упра-
вата; 

— постојано и систематски да се зајакнува 
грижата на претседателите на народните одбори 
за спроведување политиката содржана во законите 
и другите прописи и за извршување прописите и 
заклучоците на народните одбори и нивните со-
вети, како и за извршување општиот надзор над 
работата на органите на управата во поглед спро-
ведувањето на оваа политика и извршувањето на 
прописите; 

— да се зајакне грижата на секретарите на 
народните одбори за законито, благовремено и 
експедитивно работење на управата, како и оства-
рувањето на неговиот надзор над законитоста на 
работата на органите на управата. 

2. Извршниот совет да обезбеди постојан и си-
стематски увид во работата на републичките орга-
ни на управата со цел да се отстранат појавите на 
незаконитости. 

3. Народните одбори да ја засилат грижата за 
подобрување односот на службениците кон граѓа-
ните и да се олесни остварувањето на нивните врз 
закон засновани драва. 
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4. Со цел да се олесни остварувањето и за-
штитата правата на граѓаните, народните одбори 
на општините, во кои не се образувани служби за 
правна помош, да преземат мерки истите да се 
образуваат. ( 

5. Претседателите на народните одбори на 
општините да обезбедат почесто претресување ра-
ботата на управата пред собирите на избирачи, а 
одборници^ редовно да ги изнесуваат на седница 
на одборот мислењата, предлозите и1 забелешките 
на избирачите во врска со остварувањето правата 
на граѓаните. , 

6. Јакнењето самостојноста на службениците 
во остварувањето функциите на управата, да биде 
постојана грижа на претседателите, потпретседа-
телите и секретарите на народните одбори, како и 
на претседателите на советите, при што треба да 
се отстрануваат сите странични! влијанија во ре-
шавањето на индивидуалните предмети. 

7. Засилувањето одговорноста на службени-
ците, особено раководните и на управата во це-
лина, да биде предмет на систематска грижа на 
народните одбори и прекршителите да се земат на 
одговорност. 

8. Народните одбори, Извршниот совет и ре-
' публичките матични органи да ги продолжат на-

стојувањата за подрбрување персоналната струк-
тура на управата на народните одбори со назначу-
вање на стручни и квалитетни службеници, како 
и со подигање стручната спрема на постојните 
службеници што имаат услови за тоа. Исто така 
да се настој ува да се изградува таков етички однос 
помеѓу управата и граѓаните, кој одговара на на-
шите социјалистички општествени односи. 

9. Народните одбори да обезбедат благовре-
мено и ефикасно извршување на судските одлуки, 
чие извршување е ставено во нивна надлежност, 
како и на конечните и извршните управни акти. 

10. Народните одбори и републичките совети и 
органи на управата да остваруваат потесна и по-
непосредна соработка со општествено-политичките 
организации со цел да се обезбеди поефикасна за-
штита во остварувањето правата на граѓаните. 

11. Наредните одбори да ги изнесуваат пред 
собирите на избирачи за претресување и давање 
мислења нацртите од поважните акти од својата 
надлежност со кои се одредуваат права и обврски 
на граѓаните. Исто така, Извршниот совет за по-
важните такви акти претходно да бара мислење од 
народните одбори, усвоено на нивни седници, како 
и од соодветните заинтересирани општествено-по-
литички организации и органи. 

12. Народните одбори благовремено да ги обја-
вуваат прописите што ги донесуваат и истите да 
не влегуваат во сила пред нивното објавување, 
како и да се објавуваат и актите со кои се пони-
штуваат или укинуваат нивните прописи. 

13. Во народните одбори на околиите постој-
ните служби, што ја следат законитоста на актите 
на народните одбори на општините, редовно и на 
време да укажуваат на незаконитостите и на оп-
штинските органи на управата да им даваат струч-
на помош при изготвување предлози на акти, со 
цел за нивното усогласување со законите и дру-
гите прописи. Таму каде не постојат такви служби, 
тие да се образуваат. 

Народните одбори на околиите, покрај укажу-
вањето што го вршат органите на управата, да ги 
користат и законските овластувања за да се спре-
чи дејството на ^законитите акти на народните 
одбори на општините со нивно запирање, укину-
вање или поништување. 

14. Извршниот совет, покрај укажувањето на 
незаконитостите во актите на народните одбори, 
што го вршат републичките органи на управата, 
да ги користи законските овластувања за поништу-
вање и укинување на ^законитите акти на народ-
ните одбори на околиите. 

Републичките органи на управата да им да-
ваат помош на органите на народните одбори при 
изготвувањето на нормативите акти со цел да се 
усогласат со законите и другите прописи. 

15. Народните одбори на општините да обезбе-
дат остварување надзор над законитоста на нор-
мативите акти на стопанските организации и са-
мостојните установи, како и да преземаат соод-
ветни мерки за отстранување на незаконитостите 
во нив. 

16. Надлежните републички органи на упра-
вата да им укажуваат на народните одбори помош 
во стручното издигнување и оспособување на служ 
бениците што работат на изготвување нацрти на 
нормативни акти. 

17. Извршниот совет и народните одбори да ја 
претресат оваа препорака на свои седници и да 
донесат соодветни одлуки и заклучоци за нејзи-
ното спроведување. 

Народна собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 0102-146 
30 мај 1962 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Републичкиот собор, на Народното собрание. 
Киро Георгиевски* е. р. Лазар Колишевски, е. р. 

х / 6 0 . 

На основа член 83 став 2 од Законот за др-
жавната управа („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
13/56 и 44/57) во врска со точката 1 од Препора-
ката за мерките за унапредување и безбедност на 
сообраќајот на јавните патишта („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 28/60), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СОЗЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 

СООБРАЌАЈОТ НА ЈАВНИТЕ 
ПАТИШТА 

Член 1 
Се основа Совет за безбедност на сообраќајот 

на патиштата (во натамошниот текст Совет), како 
стручен совет на Државниот секретаријат за вна-
трешни работи на НРМ. 

! Член 2 
Советот ги врши следните работи: 
1) разгледува прашања од областа на унапре-

дувањето безбедноста и уредувањето на сообра-
ќајот на јавните патишта и на Државниот секре-
таријат за внатрешни работи на НРМ му дава 
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мислења и предлози за мерките за унапредување, (/ 
уредување и засилување безбедноста на сообра-
ќајот; 

2) дава мислење за нацртите на закони и дру-
ги прописи од областа на безбедноста на сообра-
ќајот на јавните патишта и укажува на потребата 
од донесување на такви закони и прописи; 

3) дава мислење и предлози во врска со уна-
предувањето на сообраќајно-воспитната работа и 
за спроведувањето на воспитните акции за пого-
лема безбедност во сообраќајот на јавните патишта. 

Член 3 
Советот го сочинуваат претседател и одреден 

број членови, кои од редот на заинтересираните 
државни органи, установи, организации и истак-
нати стручњаци за прашања од областа на соо-
браќајот на јавните патишта, ги именува Изврш-
ниот совет по предлог од Државниот секретаријат 
за внатрешни работи на НРМ. 

Член 4 
Седниците на Советот ги подготвува, свикува 

и на нив претседава претседателот на Советот. 
Во случај на спреченост, претседателот на Со-

ветот го заменува член на Советот што ќе го опре-
дели Советот. 

Член 5 
На седницата на Советот можат да се пови-

куваат и претставници на републички органи, уста-
нови и организации, кога на дневен ред се ставени 
прашања од интерес за тие органи,- установи, од-
носно организации. 

Член 6 
Материјалите за седниците на Советот ги под-

готвува и административните и стручните работи 
за Советот ги врши Државниот секретаријат за 
внатрешни работи на НРМ. 

Член 7 
Средства за работа на Советот се обезбедуваат 

во пресметката на Државниот секретаријат за 
внатрешни работи на НРМ. 

Член 8 
Советот донесува свој деловник во согласност 

со Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ. 

| Член 9 
За спроведувањето на оваа уредба ќе се грижи 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ. 

Член 10 ! 
Оваа уредба влегува во сила со денот на неј-

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

Бр, 09-939/1 
15 мај 1962 година > 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков. е. р. 

61. 
На основа член 48 став 1 од Основниот закон 

за заштита од пожар („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
18/56), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР НА СТРМНИТЕ 

ПОСЕВИ И СТОЧНАТА ХРАНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со цел да се заштитат од пожар стрмните по-

севи, сточната храна, жетвата и вршидбата со оваа 
уредба се одредуваат мерки за отстранување при-
чините за пожар, како и за гасењето на пожар 
(мерки за заштита од пожар). 

Член 2 
Граѓаните, општествените, стопанските и за-

дружните организации и државните органи се 
должни да ги применуваат мерките за заштита од 
пожар предвидени со оваа уредба. 

Непосреден надзор над извршувањето на мер-
ките за заштита од пожар врши органот на упра-
вата надлежен за внатрешни работи на народниот 
одбор на општината. 

Општ надзор над извршувањето на мерките 
за заштита од пожар, како и на задачите од прет-
ходниот став, врши Државниот секретаријат за 
внатрешни работи на Народна Република Маке-
донија. 

Член 3 
Народниот одбор на општината може да од-

реди и други мерки за обезбедување од пожар на 
стрмните посеви, сточната храна, жетвата и вр-
шидбата. 

II. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР 

Член 4 
Во нивите посеани со стрмни посеви како и во 

просторот во нивна непосредна близина во вре-
мето од созревањето на посевите до нивното соби-
рање од нивите и гумната не смее да се пали 
отворен огон. 

Под палење на створен огон во смисла на од-
редбата од претходниот став се подразбира палење 
на огон надвор од згради, работилници, колиби и 
други затворени односно покриени простории во 
нивите засеани со стрмим посеви, како и во про-
сторот оддалечен 100 метра од нив односно од 
гумната. 

Член 5 
'Сопствениците односно корисниците на повр-

шини засејани со стрмни посеви поголеми од 10 ха 
пред отпочнување на жетвата должни се да ги 
обезбедат посевите со заштитни појаси, 

Под заштитен појас во смисла на претходниот 
став се подразбира пожневање и изорување на 
појас од земјишната површина во ширина од нај-
малку 5 метра. 

I Член 6 
На нивите што се наоѓаат покрај објекти со 

зголемена опасност од пожар (железничка линија, 
главен пат, шума или згради во кои се пали огон) 
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жетвата ќе се обави веднаш по узревањето на 
посевите. 

Сопствениците односно корисниците на овие 
ниви должни се да ги обезбедат посевите со за-
штитни1 појаси (член 5) во времето од нивното со-
зревање до собирањето на жетвата. 

| Член 7 
Ливадите и другите површини засејани со фу-

ражни култури што се наоѓаат покрај железнич-
ките линии сопствениците, односно корисниците се 
должни да ги окосат пред да биде исушена тре-
вата или другата фуражна култура. Веднаш по 
просушувањето таа ќе се пренесе на оддалеченост 
од најмалку 100 метра од железничката линија. 

Член 8 
При пренесувањето на жетвата со моторни во-

зила и при обавување на вршцдбата со употреба 
на механизација сопствениците односно корисни-
ците на моторните возила односно механизација се 
должни1 да ги преземаат соодветните пожаропрет-
пазни мерки. 

I Член 9 
Ноќна вршидба со електрично осветление или 

гасна лампа може да се врши само ако електрич-
ното осветление е уредно односно ако гасната лам-
па е заштитена со мрежа. 

Член 10 
Гумната на земјоделските стопанства како и 

тие ка кои се обавува поголема групна вршидба 
или вршидба со вршачка по правило ќе се обез-
бедат со рачна или моторна пумпа, потребна спре-
ма и вода (базен, резервоар, бунар, цистерни, бу-
риња или ел.) за гасење на пожар. 

За ракување на пумпите и останатата опрема 
се определуваат стручно оспособени лица. 

Член 11 , 
При вршидбата на гумната од претходниот 

член, однапред се изготвува конкретен план за 
гасење на пожар. Планот особено содржи: 

— распоред на лицата што работат на гумното, 
— место за евакуација на машините, житото, 

снопјето и другите материјали на гуми ото и 
— начинот на кој ќе се употребат средствата 

за гасење. 
Секое поголемо гумно има одреден знак за 

узбуна со кој благовремено ќе се запознаат сите 
лица што работат на гумното. 

Одговорното лице на гумното секој ден ја 
проверува исправноста на средствата за гасење 
на пожар. 

Член 12 
Во случај на пожар веднаш се сопираат ма-

шините, се постапува според планот за евакуација 
од претходниот член и по најбрз пат се известува 
најблиската противпожарна единица и станицата 
на Народната милиција. 

Член 13 
Сточната храна по правило се сместува надвор 

од населено место. 
Коли и стогови со сточна храна можат да се 

сместуваат и во населени места, вон зградите за 
живеење ако не се поврзана со нив и се преземени 
соодветни превентивни мерки, за обезбедување и 
за гасење на пожар. 

Во затворени простории на земјоделски и дру-
ги стопанства наменети за стока и сточна храна, 
сточната храна може да се чува спрема потребите 
под услов да не се поврзани со други згради и да 
се отстранети сите опасности од пожар. ; 

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 14 | 
Со парична казна од 1.000 до 20.000 динари или 

со казна затвор до 30 (триесет) дена ќе се казни 
за прекршок физичко лице кое: I 

1. во времето од созревањето на посевите до 
нивното прибирање од нивите, пали отворен огон 
во нивите и засеани со стрмни посеви или во не-
посредна близина на гумната (чл. 4); 

2. не направи заштитен појас (член 5 и 6 
став 2); 

3. не го обави жнеењето на посевите односно 
косењето на тревата и другите култури на време 
или не ги оддалечи од железничката линија (член 
6 став 1 и член 7); ( 

4. при пренесувањето на жетвата со моторни 
возила или при вршењето со употреба на механи-
зација ќе постапува спротивно на пропишаните 
пожаропретпазни мерки (член 7); 

5. обавува вршидба ноќно време со непрописно 
осветление (член 9); 

6. обавува вршидба на гумна без да обезбедил 
уреди и средства за гасење на пожар (член 10 
став 1); 

7. сместува сточна храна спротивно на член 13; 
8. во случај на пожар на гумното не го за • 

брани сопирањето на машините или нема да по-
стапи според планот за евакуација (член 12). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 10.000 до 200.000 динари 
стопанската и општествената организација. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во стопанската и опште-
ствената организација со парична казна од 1.000 
до 20.000 динари. 

Административно-казнената постапка во прв 
степен ја води општинскиот судија за прекршоци. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1 Член 15 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
во согласност со Секретаријатот за земјоделие и 
шумарство ќе донесе поблиски прописи за извр-
шување на оваа уредба. 

Член 16 , 
Со влегување во сила на оваа уредба преста-

нува да важи Правилникот за извршување на 
Наредбата за заштита на посевите од пожар 
(„Службен весник на НРМ", бр. 20/50). 

, Член 17 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Бр. 09-837/1 
23 април 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков. е. р. 
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е / 1 6 2 . 
На основа член 13 став 1 од Законот за орга-

низацијата на научната работа („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 34/57), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО РАБОТА НА 

ИНСТИТУТОТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА КАКО 
НАУЧНА УСТАНОВА 

Член 1 
Институтот за туберкулоза, прогласен со ре-

шение на Извршниот совет ИС бр. 51 од 8 фе-
вруари 1956 година („Службен весник на НРМ" 
бр. 6/56 г.) како установа со самостојно финанси-
рање, продолжува со работа како научна установа 
според прописите за научните установи под име: 
Институт за туберкулоза (во понатамошен текст: 
Институт). 

Седиштето на Институтот е во Скопје. 

Член 2 | 
Задача на Институтот е по пат на научни ме-

тоди и поставки да работи на истражување, про-
учување и решавање на сите прашања од областа 
на заболувањата од туберкулоза, да пронаоѓа мож-
ности и облици за примена на научните резултати 
и откритија во практиката како и да работи на 
спречување и лекување на туберкулозата. 

Член 3 
Со Институтот управува совет и директор. 
Органите на управувањето работат во делокру-

гот и на начинот одреден со прописите за научните 
установи. 

Член 4 I 
Во Советот на Институтот одредуваат свои 

претставници': Советот за народно здравје на НРМ, 
Медицинскиот факултет на Универзитетот во 
Скопје и Друштвото на лекарите на НРМ. 

Член 5 1 

Извршниот совет ги врши спрема Институтот 
правата и обврските што со прописите за научните 
установи се предвидени за основач на научна 
установа. 

Член 6 
До изборот на Совет на Институтот, според 

правилата на Институтот, работите на советот ќе 
ги врши привремениот совет од: 9 члена, од кои 
една третина именува Извршниот совет, една тре-
тина избира колективот на научните работници на 
Институтот, а по еден член одредуваат: Советот за, 
народно здравје на НРМ, Медицинскиот факултет 
на Универзитетот во Скопје и Друштвото на ле-
карите на НРМ. 

Член 7 I 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Бр. 09-790/1 I 
23 април 1962 година 

Скопје I 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков. е. р. 

^ 6 3 . 

На основа член 5 во врска со член 47 од Уред-
бата за патни надоместоци и другите трошоци на 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
9/60, 16/61, 24/61 и 16/62), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ 

ПАТУВАЊА НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

I. Висината на дневниците за службени пату-
вања на службениците на републичките органи 
изнесува 

1. За службеници распоредени до XI платен 
разред заклучно и техничкиот персонал — 2.000 
динари. 

2. За службениците распоредени од X платен 
разред нагоре и техничкиот персонал со спрема на 
висококвалификуван работник 2.500 динари. 

3. За службениците на кои платата се утврду-
ва според прописите од член 163 став 2 од Законот 
за јавните службеници (државните секретари и др-
жавните потсекретари), претседателот на Врхов-
ниот суд и Јавниот обвинител на НРМ, секрета-
рите на републичките совети и директорот на За-
водот за статистика — 3.000 динари. 

II. Со денот на применувањето на оваа одлука 
престанува да важи точка I од Одлуката за из-
носот на дневници на службени патувања, надоме-
сток за одвоен живот и километража („Службен 
весник на НРМ" бр. 11/60). 

III. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија, а ќе се применува од 1-У-1962 
година. 

Бр. 09-1153/1 
15 мај 1962 година 

Скопје I 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

{ / 64. 
На основа член 25 од Законот за ловот („Служ-

бен весник на НРМ" бр. 23/59), Извршниот совет 
донесува ј 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПАРИЧНА НАГРАДА ЗА 

УНИШТУВАЊЕ НА ВОЛЦИ И ЛИСИЦИ 

I. Се одредува парична награда за уништување 
на волци и лисици и тоа: 

1. за волк (волчица) | 15.000 дин. 
2. за волче во легло 12.000 дин. 
3. за лисица | 1.000 дин. 
II. Исплатата на паричната награда од прет-

ходната точка ја врши Секретаријатот за земјо-
делство и шумарство на Извршниот совет. 

Органот од претходниот став ја пропишува 
постапката и начинот на исплата на парична на-
града за уништување на волци и лисици. 
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III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-900/1 
15 мај 1962 година 

Скопје | 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков. с. р. 

65, 
На основа член 2 од Основната уредба за ус-

тановите со самостојно финансирање („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 51/53), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОСНОВАЊЕ ГЛАВНА ВЕТЕРИНАРНА 
БОЛНИЦА 

1. Во точка 2 од Решението за оснивање Глав-
на ветеринарна болница („Службен весник: на 
НРМ" бр. 2/56) после точка е) се додава нова точка 
ж), која гласи: , 

,,ж) да презема превентивни мерки против за-
разните, паразитните и одгледуваните болести". 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09-603/1 
23 април 1962 година > 

Скопје 
I ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

бб. 
На основа член 19 од Законот за музејските 

установи („Службен весник на НРМ" бр. 42/60), Со-
ветот за култура на НРМ донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ МУЗЕЈСКИ 

УСТАНОВИ 

Член 1 
Музејска установа може да се основа ако се 

исполнети условите предвидени со одредбите од 
Законот за музејските установи и овој правилник. 

Член 2 
Музејската установа треба да има музејски 

материјал што по своето значење и обем претста-
вува основен музејски фонд нужен за остварување 
на задачите на музејската установа. 

I Член 3 
Музејската установа треба да има зграда од-

носно соодветни простории, и тоа: 
а) соодветен изложбен простор за секоја збирка; 
б) погодни простории за детши (систематски 

збирки); и 
в) соодветни простории за нормално одвивање 

на стручната работа на музејската установа, тако 
и на педагошката служба (во музејска установа ви 
која се предвидува постоење на таква служба). 

Член 4 

Музејската установа треба да има потребен 
број на стручен персонал, и тоа: 

1) музеите и галериите: 
а) кустос за секој оддел односно збирка; 
б) конзерватор или препарате^; и 
в) музејски педагог односно водич (во поголем 

музеј односно галерија). 
2) самостојните музејски збирки: 

а) кустос и 
^ б) конзерватор или препаратом 

3) самостојните галериски збирки: 
а) кустос. 1 

Член 5 
Музејската установа треба да има разработени 

тематски програми. 
Член 6 

Разработените тематски програми ги содржат 
следните елементи, и тоа на: 

1) музеите и галериите: 
а) областите што ќе се проучуваат во музе-

јот односно галеријата; 
б) подрачјето односно територијата на која 

ќе делува музејот односно галеријата; 
в) стручно-теоретска документација за соби-

рање материјали и поставување тематски излож-
би и 

г) оквирни планови за тематските изложби. 
2) самостојните музејски збирки: 

а) подрачјето односно територијата на која 
ќе делува збирката; 

, б) стручно-теоретска документација за со-
бирање материјали и поставување тематски из-
ложби и 

, в) оквирни планови за тематските изложби. 
3) самостојните галериски збирки: 

а) стручно- теор ете ка документација за соби-
рање материјали и поставување тематски изложби 
и 

б) оквирни планови за тематските изложби. 

Член 7 
На музејската установа треба да се обезбедени 

финансиски средства нужни за непречена и трајна 
работа. 

Член 8 
Музејска установа може да започне со работа 

кога органот на управата надлежен за работите 
на културата на народниот одбор на општината на 
чие подрачје ќе биде седиштето на музејската уста 
нова утврди дека се исполнети пропишаните усло-
ви, по претходно прибавено мислење од посебна 
стручна комисија. 

Член 9 
Посебната стручна комисија се состои од 5 чле 

на што ги именува органот од претходниот член 
од редот на истакнати културни, просветни, научни 
и други општествени работници. 

Два члена на комисијата се именуваат од ре-
дот на лицата што ќе ги одреди Советот за кул-
тура на НРМ според видот на музејската установа 
што се основа. 
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Член 10 

Овој правилник влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". , 

СОВЕТ ЗА КУЛТУРА НА НРМ 
Број 10-1368 

25. X. 1961 година 
Скопје 

За претседател, 
Митко Зафировски, е. р. 

67. 
На основа чл. 34 и 35 од Законот за кредитните 

и други банкарски работи („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 
10/61) и Одлуката за условите под кои ќе се да-
ваат кредитите од средствата на Републичкиот ин-
вестиционен фонд наменети за шумарство („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 15/62), Стопанската банка 
на НР Македонија распишува 

I К О Н К У Р С 

ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО 
1962 ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА НА ШУМСКИ КОМУНИКАЦИИ, ЗА ПО-
ДИГАЊЕ ПЛАНТАЖИ ОД ТОПОЛИ, ЗА КОН-

ВЕРЗИЈА НА ШУМИ И ЗА ОПРЕМА 

I. Стопанската банка на НР Македонија во 
1962 година ќе одобрува кредити од средствата на 
Републичкиот инвестиционен фонд, и тоа: 

1. За изградба и реконструкција на шумски 
комуникации; ј 

2. За подигање на плантажи од тополи; 
3. За конверзија на шуми; 
4. За набавка на опрема. 
Одобрените кредити може да се користат са-

мо за целта за којашто се одобрени. I 
II. Право на учество во овој конкурс имаат 

политичко-териториј алии единици, шумско-сто-
пански организации и установи. 

III. Барањето за кредит мора да ги содржи 
сите податоци одредени со чл. 40 од Законот за 
кредитните и други банкарски работи и Одлуката 
за условите под кои ќе се одобруваат кредити од 
Републичкиот инвестиционен фонд во 1962 година 
за шумарството, а се поднесува на посебни обрасци 
(обр. ПБ бр. 341) што можат да се добијат во ко-
муналните банки. 

IV. Кредитобарателите се должни да обезбедат 
сопствено учество во трошоците на инвестицијата, 
кое не може да биде помало од 10% од износот на 
кредитот. 

V. Кредитобарателот е должен со барањето за , 
кредит да поднесе: 

1. инвестиционен! елаборат; 
2. гаранција; и 
3. доказ од комуналната банка дека се обезбе-

дени! средства за понуденото учество во трошоците 
на инвестицијата и средствата за гарантен износ 
— 5% од износот на кредитот. 

VI. Инвестициониот елаборат, што се поднесу-
ва со барањето за кредит, треба да биде изработен 
по постојните прописи и да содржи: 

1. Инвестициона програма изработена според 
Основниот закон за изградба на инвестиционите 
објекти („Сл. лист на ФНРЈ ' бр. 45/61) и извод од 
записникот за седницата на работничкиот совет 
односно задружниот совет на која е донесена инве-
стиционата програма, ако инвеститорот е стопан-
ска организација, или извод од записникот за сед-
ницата на највисокиот орган на управување за 
другите општествени правни лица — ако инвести-
торот е некое од тие лица, односно извод од запис-
никот за седницата на основачот или на органот 
што основачот ќе го одреди ако инвеститорот е 
претпријатие во изградба. 

2. Инвестициона техничка документација за 
секој инвестиционен објект (проект за технолош-
киот процес, проект за градежниот дел на објектот, 
проект на инвестицијата и други проекти) за чија 
изградба односно реконструкција се бара кредит, 
изработена според одредбите на Основниот закон 
за изградба на инвестиционите објекти. 

Предметот мора да биде изработен по сите по-
зиции на шумските, градежните и другите работи 
од кои може да се види како се дошло до поедини 
количини на работите во поедини позиции од пред-
меро-ѓ. 

Претсметката мора да биде изработена по сите 
позиции на предмерот врз основа на поединечните 
цени од 1962 година, и да е подкрепена со анализа 
на цените на главните позиции во претсметката и 
со список на цените на основните инвестициони 
материјали. \ 

3. Список на сите градежни објекти со означу-
вање вкупната вредност за секој објект1. 

4. Спецификација на опремата, со означување 
на главните карактеристики и цената на секоја 
позиција, како и транспортните прописи на опре-
мата. 

5. Спецификација на другите трошоци (кад-
ри, проектирање, истражни работи, надзор и 
слично), со образложение за секоја ставка. 

6. Скица на земјиштето во размер 1 :10.000. 
VII. Најниската лихвена норма која треба да 

се понуди при пријавувањето на барањето е 3%. 
Рокот за отплата на кредитот не може да биде 

подолг од 25 години за изградба и реконструкција 
на шумски комуникации, од 13 години за подигање 
плантажи од тополи, од 40 години1 за конверзија 
на шуми и од 10 години за набавка на опрема. 

Отплатата на кредитот ќе започнува: 
— за шумските комуникации и* опремата по 

искористувањето на кредитот; 
— за тополовите насади, 12 години по искори-

стувањето на кредитот и 
— за конверзија на шумите По 15 години од 

извршувањето на работите. 
VIII. Гаранциите за кредитите ги даваат на-

родните одбори. 
IX. Првенство за добивање на кредити по овој 

конкурс имаат кредитобарателите што ќе понудат: 
— поголемо сопствено учество во инвестици-

јата, 
— покус рок за отплата на кредитот, и 
— повисока лихвена норма. 
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Инвеститорите од стопански неразвиените под-
рачја, доколку еднакво со другите ги задоволуваат 
условите од претходниот став, ќе имаат првенство 
при добивањето на кредит. 

X. Барањето за инвестиционен кредит со сите 
прилози се поднесува во два примерка до терито-
ријално надлежната комунална банка. 

Краен рок за поднесување на барањата за кре-
дит е 30 дена од денот на објавувањето на овој 
конкурс во „Службен весник на НРМ". 

Поднесените барања за кредит Стопанската 
банка на НР Македонија веднаш ќе ги земе во раз-
гледување и доколку ги исполнуваат условите на 
конкурсот ќе бидат одобрувани во рамките на рас-
положивите средства. 

XI. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите од Законот за кредитните и други банкарски 
работи, како и останатите прописи што се одне-
суваат на кредитите за инвестиции. 

Бр. 356 
26 мај 1962 година 

Скопје 

СТОПАНСКА БАНКА НА НР МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

Генерален директор, на Управниот одбор, 
Димитар Шеќерински, е. р. Мориц Романо, е. р. 

На основа точка 2 од Одлуката за условите 
под кои ќе се одобруваат кредити од Републич-
киот инвестиционен фонд за шумарството во 1962 
година („Сл. весник на НРМ", бр. 15/62), Одборот 
за стопанство на Извршниот совет на НРМ дава 
согласност на I конкурс за давање кредити од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
во 1962 година за изградба, реконструкција и одр-
жување на шумски комуникации, за подигање 
плантажи од тополи, за конверзија на шуми и 
опрема. 

Бр. 04-1176/4 
26 мај 1962 година 

Скопје 
Претседател 

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

Оиасен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4747/2 од 9 април 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Јефтимова Ампо Ружица, родена на 2 февруари 
1938 година во Виница, од татко Ампо и мајка 
Славка, така што во иднина личното име ќе и гла-
си Сандова Лозена* 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (144) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 5452 од 9 април 1962 го-
дина, ја одобри промената на фамилијарно™ име 
на Котески Костадин, роден на 12 ноември 1930 го-

дина во село Свиништа, Охридска околија, од. тат-
ко Наум и мајка Фроса, така што во иднина фа-
милијарната име ќе му гласи Петрески. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (153) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5488/1-1962 година, ја 
одобри промената на роденото име на Трајчева 
Спасена, родена на 6 јуни 1959 година во гр. Кра-
тово, Кумановска околија, од татко Трајчев Алек-
сандар и мајка Трајчева, род. Кузманова Коцана, 
така што во иднина роденото име ќе и гласи 
Станка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (154) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8025/1 од 27 април 
1962 година, ја одобри промената на фамилијар-
ната име на Дилавер Каплан, роден на 19 октом-
ври 1929 година во град Струга, Охридска околија, 
од татко Дилавер и мајка Мајтап, така што во 
иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Сулејма-
НОСКИ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (156) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5048/2 од 5 мај 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Илиевска Доста, родена на 18 октомври 1922 го-
дина во е. Шемшово, Тетовска околија, од татко 
Младен и мајка Лена, така што во иднина роде-
ното име ќе и гласи Доца. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (158) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Мирјана Петрова, од Битола, ул. „Лавчанска 
Корија" бр. 17, поднесе тужба за утврдување на 
вонбрачно татковство против Борис Петров, во 
неизвесност. Бидејќи тужениот е во неизвесност и 
со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ" да се јави или да одреди свој застапник. 
Во противно ќе му биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 192/62. (155) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Марија Колева Гуциева, од село Куклиш, под-
несе до овој суд тужба зад на туженио

 ро-

 п р о т и

К о р и ј а ннв

 Гуцие, од
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ник во овој суд, и делото ќе се разгледа во негово 
отсуство. [ 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 348/61. (157) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

При Околискиот суд во Гостивар е покрената 
оставинска постапка за расправување оставината 
на покојниот Јусуфи Лане, бив. од село Скудриње, 
општина Маврово, околија Тетово. 

Согласно со чл. 219 од Законот за наследување, 
се покануваат наследниците: Емина ж. на Адеми 
Мустафа и Руждија ж. на Мевмедов Асан да се 
јават при овој суд за да дадат наследничка изјава, 
лично или преку полномошник, во рок од една 
година од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ". Во противно, по исте-
кот на рокот, ќе им се постави старател и врз осно-
ва на неговата изјава и расположивите сведени ја 
судот ќе ја расправи оставината. 

ОД Околискиот суд во Гостивар, О. бр. 6/60. 
(151) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ 

Пред ОКОЛИСКИОТ суд во Кавадарци е покре-
ната постапка за амортизација на чекот бр. 337231, 
издаден од Комуналната банка — Филијала — Ка-
вадарци, на сума од 20.000 динари, на име Јоси-
фова Стојанова Цвета, службеник при ГП „Ко-
жув" во Кавадарци. I 

Се поканува секој еден што има интерес да 
чекот не се поништи, или го притежава по било 
кој основ, да јави на овој суд и стави приговор 
против поништувањето му во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
НРМ". \ 

Во противно, по истекот ва горниот рок, чекот 
ќе се смета за поништен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Кавадарци, Р. бр. 1812/61 
(152) 

При овој суд е подигната постапка за прогла-
сување за умрен пок. Стојановиќ Светозар, бивш 
од село Криволак. I 

Се поканува напред именованим, доколку е 
во живот, како и секој што знае нешто за него да 
јави на овој суд или на неговиот старател Живко 
Спасиќ, од е. Криволак, во рок од 3 месеци од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на ПРМ". 

Во противно, по истекот на горниот рок, ќе се 
смета за докажана смртта на поменатиот, па судот 
ќе го прогласи за умрен. ј 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Кавадарци, Р. бр. 119/62. 
(148) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Врз основа на решението бр. 05-364/1 од 29-1-

1962 год. на Одделението за општа управа на НО 
на општината Струга е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање под рег. бр. 
20, страна 42 и 43, установата под назив: Работ-
нички универзитет „Гуро Салај", со седиште во 

Струга. Предмет на работењето на установата е: 
да работи на образованието и стручното усовршу-
вање на возрасните. 

Работничкиот универзитет „Гуро Салај" во гр. 
Струга, како установа со самостојно финансирање 
е основан со решението на НО на општината Стру-
га бр. 01-10515/1 од 23-ХИ-1961 година. 

Орган надлежен за работите, задачите и упра-
вувањето на установата е НО на општината Стру-
га преку својот совет за просвета, Советот на Уни-
верзитетот, како колективен орган на управува-
њето, и управникот на установата Чедомир Ла-
коски. 

Р. бр. 05-364/1-61 од Одделението за општа уп-
рава на НО на општината Струга. (187) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство и труд на Народниот одбор на општи-
ната Тетово бр. 04-4929 од 12-ГУ-1962 год. е запи-
шана во регистарот на установите со самостојно 
финансирање под рег. бр. 17, свеска I, стр. 17, ред. 
бр. 10 следната измена: Досегашниот управник од-
носно прв потписник на Околиската болница во 
Тетово Д-р Јусуф Рецепи, е разрешен од долж-
ност. За потписник: на болницата е овластен Д-р 
Борис Герасимовски, назначен со решението на 
Народниот одбор на Тетовска околија бр. 01-1315 
од 17-Ш-1962 година. 

Бр. 04-4929 од Одделението за стопанство на 
НО на општината Тетово. (644) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 167, страна 441 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Сточарског© стопанство 
„Напредок", Андреевски М. Харитон, со решението 
на Народниот одбор , на општината Гостивар бр. 
01-302/1 од 31-1-1961 година, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување 

За директор на стопанството со ^рецитираното 
решение е назначен инж. Христовски Јован. Тој 
стопанството ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со стариот 
регистриран потписник Милошевски Сиљан, сме-
тано од 17-11-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 141/61. ; (332) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 248, страна 385 е запишано следното: 
Александар Денковски, досегашен шеф на комер-
цијално!^ одделение на Претпријатието за снаб-
дување и услуги во земјоделието на големо и мало 
„Агротехника" — Куманово, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на претпријатието се на-
значени следните лица: Бошко Зизовски, шеф на 
комерцијалне«^ одделение, и Сречко Георгиевски, 
референт по механизација и хемизација, Тие прет-
пријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
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должуваат во границите на овластувањето со ста-
риот регистриран потписник Доце Петрушевски, 
шеф на сметководството, сметано од 22-11-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 155/С1. (430) 

Окружниот стопански суд во* Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 178, страна 465 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кавадарци бр. 03-304 од 15-1-1961 година 
кон Трговското претпријатие на мало за промет со 
железарија, намештај и градежен материјал „Ви-
шешница" — Кавадарци се припојуваат трговските 
дуќани на мало за промет со текстил „Иднина" и 
„Асортиман" — Кавадарци. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Кавадарци под број 03-304 од 15-1-1961 година 
на Трговското претпријатие на мало за промет со 
железарија, намештај и градежен материјал „Ви-
шешница*', Кавадарци му е одобрено конституиса-
њето. 

Исто така со решението на Народниот одбор на 
општината Кавадарци бр. 03-1531 од 22-11-1961 го-
дина дејноста на претпријатието се менува и е: 
трговија на мало за промет со: текстил, кратка и 
плетена стока и конфекција, железарија и метална 
стока, велосипеди, машини за шиење и прибор, 
р&диоапарати и прибор, електротехнички матери-
јал, бои, лакови, хемикалии и прибор, стакло, пор-
целан и керамичка стока, кожна галантерија, алат, 
опрема и прибор за занаетчиство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 265/61. ( (483) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 515, страна 1482 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кале — Скопје под број 2597 од 20-1Т1-
1961 год. се одобрува на Трговското претпријатие 
за колонијално-прехранбени мешани стоки на го-
лемо и мало „Ангроколонијал" — Скопје да ја оба-
вува својата дејност уедно на погонот на големо и 
погонот на мало, со една пресметка и една жиро 
сметка, сметано од 1-1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 211/61. (486) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под' рег. бр. 223, страна 605 е запишано следното: 
Досегашните потписници на, Керамидната фабрика 
„Киро Чучук" — Титов Велес, Ангел Николов 
Здравкин, директор, и Ангел Тодоров Игнов, бла-
гајник, се разрешени; од должност и им преста-
нува правото за потпишување. 

За нови потписници на фабриката се назначени 
следните лица: Гулев Трајко, директор, назначен: 
со решението на Народниот одбор на општината 
Титов Велес под бр. 2165/1 од 9-Ш-1961 година, и 
Лазо Хаџи Тонев, шофер и механичар, сметано од 
15-111-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 203/61. (489) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 172, страна 459 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Електричното претпри-
јатие „Мавг.соо" — Гостивар, Грашевски Никола, со 
решението на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 5233/1 од 12-1Х-1960 година, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпишу-
вање. Исто така му престанува правото за потпи-
шување и на Перо Серафимовски, пом. директор на 
стопанско-сметководниот сектор. 

Досегашниот потписник инж. Перо Василевски, 
со решението на Народниот одбор на општината 
Гостивар бр. 7199 од 3-Х1-1960 година, е назначен 
за директор на претпријатиево, инженерот Миодраг 
Прохаска, главен инженер, и Владо Јаневски, шеф 
на стопанско-сметководниот сектор, примен со кон-
курс, кои претпријатието ќе го потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето со стариот регистриран потписник Крсто 
Бундалески, главен книговодител, сметано од 28-
Ш-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 236/61. (491) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 154, страна 405 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Продавницата во Гостивар на Услужно про-
изводителната кондураџиска задруга „Мишка" од 
Тетово, согласно со одлуката бр. 148 од 24-111-1961 
година на работничкиот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 229/61. (493) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
д/ека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 88, страна 201 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Гостивар под бр. 04-474/1 од 15-111-1961 го-
дина дејноста на Трговското претпријатие за про-
мет со мешани стоки „Маврово" — Гостивар, во 
иднина се проширува и со: производство на леб и 
печиво и продажба на истите. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 216/61. (494) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 388, страна 195 е запишано следното: 
Покрај досегашниот потписник на Шумското сто-
панство „Бор" во Кавадарци инж. Јордан Лазаров, 
в. д. директор, стопанството ќе го потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето и новоназначените потписници: Коста 
Бојков, благајник, и Горѓи Јанчев, раководител на 
книговодството, сметано од 27-111-1961 година^ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 234/61. (495) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 426, страна 1156 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Столареко-занаетчиската 
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набавно-продајна задруга „Македонија" — Скопје 
Трајче Наумов, со решението на Народниот одбор 
на општината Кале — Скопје под бр. 165/12520 од 
21-ХП-1960 година, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За директор на задругата со решението на На-
родниот одбор на општината Кале — Скопје под 
бр. 772 од 22-11-1961 година, е назначен Тасе Бо-
јаџиевски. Тој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето со Александар Гелев, шеф на сметководството 
Томе Јорданов, претседател на управниот одбор, ш 
Димитар Недев, секретар, сметано од 27-Ш-1961 г. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 231/61. (497) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 287, страна 837 е запишано следното: 
Досегашните потписници) на Земјоделското стопан-
ство „Чука", село Сујаклари, Радослав Гиовски и 
шефот на сметководството Неделковски Алексо се 
разрешени од должност и им престанува правото 
за потпишување. 

За нови потписници на Земјоделското стопан-
ство „Чука" од село Сујаклари се назначени след-
ните лица: Тошевски Александар, в. д. директор, 
назначен со решението на Народниот одбор на оп-
штината Отовица под бр. 01-2364/2 од 22-ХН-1960 
година, и за книговодител Пановски Василев Тасе, 
сметано од 23-111-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 219/61. (499) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 282, страна 1079 е запишано следното: 
Покрај досегашниот потписник инж. Вељко Мило-
сављевски, директор, на Земјоделскиот комбинат 
„Тетово", Тетово, комбинатот ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето и новоназначениот шеф на сметководството 
Стојановски Јован, сметано од 23-111-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
1 бр. 220/61. (501) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
е запишано следното: Поповски Ј. Мито, досегашен 
раководител на Занаетчискиот дуќан — касапница 
со паушална пресметка „Плоча" во село Лешок, е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За нов раководител на дуќанот, со решението 
на Народниот одбор на општината Теарце под бр. 
01-1709 од 25-11-1961 година, е назначен Диме Ти-
мосиевски. Тој дуќанот ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето, 
сметано од 24-111-1961 год. 1 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 224/61. (502) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-111-1961 година на страна 101, под реден бр. 2 е 
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запишано конституирањето на Шумско-индустри-
скиот комбинат од Берово, кое е извршено на 10-1-
1961 година. 

Конституирањето е запишано во регистарот врз 
основа на решението на Народниот одбор на оп-
штината Берово бр. 3953/2 од 31-ХП-1960 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 29/61. (515) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ЗО-Ш-1961 година на страна 14, под ред. бр. 4 е за-
пишано следното: Досегашните потписници на Тр-
говскиот дуќан Народен магазин" од Кочани Тодор 
Јанев Атанасов, раководител, и Димитар Тодоров 
Граменов се разрешени од должност. Се овластени 
новите потписници Миланчо Јорданов Митев, в. д. 
директор, и Иван Тодоров Наков, поединечно д,а 
го претставуваат и потпишуваат дуќанот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 45/61. (526) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 350, страна 1137 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Мешовитото задружно 
трговско претпријатие „6 ноември", село Богданци, 
и тоа: Васил Г. Пејков, в.д. директор, и Санде Г. 
Џишев, шеф на сметководството, се разрешени од 
должност и им престанува правото за потпи-
шување. 

За нови потписници на претпријатието' се наз-
начени следните лица: Бојко© Атанас, директор, 
Назначен со решението на Народниот одбор на оп-
штината! Богданци под бр. 6476/1 од 24-ХП-1960 го-
дина, Симова Милица, шеф на книговодството, и 
Петрушев Крсто, благајник — архивар, сметано од 
16-1-1961 година. 

Од Окрулшиот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 39/61. (542) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот иа претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 216, страна 607 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Гостивар под бр. 04-1544/1 од 16-111-1961 
година фирмата на Комуналното претпријатие за 
одржување на јавна чистота и градско зеленило 
„Чистота" во Гостивар во иднина се менува и ќе 
гласи: Комунално претпријатие за вршење кому-
нални услуги „Сервис", Гостивар. 

Со ^рецитираното решение и дејноста на прет-
пријатието во иднина! е: 

1. одржување на градски водовод и канализа-
ција и преку водовода снабдување на градот со 
вода; 

2. одржување на градско и вонградско зеле-
нило (декоративно зеленило со своја продавница, 
правење и одржување на паркови во и вон градот); 

3. одржување хигиена во градот (чистење на 
улици и чистење на септички јами); ј 

4. вршење молеро-фарбарски услуги и зидар-
ски оправки; 

5. врши тишлерски и паркетарски услуги; 
6. врши лимарски услуги; 
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7. електро инсталатерски услуги; 
8. погребни услуги и кафилерии; 
9. оџачарски услуги; > 
10. врши услуги за хемиско чистење и перење. 
Досегашниот директор на претпријатието Ма-

ренко Јовановски со решението бр. 01-8120 од 23-
ХЏ-1960 година е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За нов директор, со горецитираното решение, е 
назначен Благоја Данилоски. Тој претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето со новоназначените потпис-
ници Трпе Николовски, шеф на сметководството, и 
Младен Д ој чиповски, секретар на претпријатието, 
сметано од 24-111-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 225/61. (543) 

Окружниот стопански суд во 'Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 443, страна 1214 е запишано следното: 
Стојановски Стојан, досегашен потписник на Фа-
бриката , за компримирани гасови „Лепенец" од 
Горче Петров, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За нов шеф на сметководството на Фабриката 
е назначен Стојановски Ратко. Тој фабриката ќе 
ја потшишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето со стариот потписник Јохан 
Аусец, директор, сметано од 7-1У-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 254/61. (545) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регисарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 243, страна 849 е запишано следното: 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Ранковци под бр. 04-1177 од 10-1У-1961 
година на Мешовитог© угостителско услужно прет-
пријатие „Славиште" од село Ранковце, Куманов-
ско, фирмата му се менува и во иднина ќе гласи: 
Мешовито трговско угостителско претпријатие 
„Крива Река", село Ранковци, Кумановско. 

Од Окружниот стопански сун во Скопје, Фи 
бр. 275/61. (549) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 243, страна 849 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Ранковци под бр. 01-1175 од 24-111-1961 го-
дина на Мешовитог*) угостителско услужно прет-
пријатие „Славиште" во село Ранковце Куманов-
ско, предметот на работата му се проширува во 
иднина и со: трговија, односно со набавка (ку-
пување) и продажба на сите видови трговски и ин-
дустриски стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 274/61. (550) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 182, страна 481 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Угостителското прет-
пријатие „Балкан" —• Кавадарци и тоа: Пано Чач-
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ков и Гошо Грков се разрешени од должност и им 
престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на претпријатието се наз-
начени следните лица: Драги Иванов, набавувач, 
и Вуко Ј. Мелов, книговодител. Тие претпријатието 
ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во 
границите на овластувањето со стариот потписник 
Ќујумџиев Герасимов Илија, директор, сметано од 
8-1У-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 257/61. (551) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 46, страна 133 е запишано следното: Се 
брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Претпријатието „Градинар" увоз-извоз, Скопје 
бидејќи со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кисела Вода — Скопје под бр. 650 од 25-
Х1-1960 год. е фузионирано во новоформираното. 
Претпријатие на големо „Градинар — Лоза", Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 222/61. (563) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и друќаните 
под рег. бр. 20, страна 67 е запишано следното: Се 
брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Деловното здружение „Лоза" извоз-ув оз, 
Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор 
на општината Кисела Вода — Скопје под бр. 650 
од 25-Х1-1960 год. е фузионирано во новоформи-
раното Претпријатие на големо „Градинар — Лоза" 
— Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 221/61. (564) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 188, страна 497 е запишано следното: 
Согласно ср решението на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје под бр. 5184 од 3-У1-1960 
година на Претпријатието „Макотекс" увоз-извоз, 
Скопје му се проширува дејноста со внатрешен 
промет на големо на текстил и текстилни суровини, 
кожа, крзно и производи од кожа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 240/61. (565) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 131, страна 359 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Продавницата на Фа-
бриката за чевли „Пеко" — Тржич во Скопје Сто-
јановски Живко е разрешен од должност. За нов 
раководител е назначен Јусуфов Хусеина НеџатИ, 
сметано од 3-1У-1961 година кој нема да биде пот-
писник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 246/61. , (566) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 87, страна 251 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Бирото за организација и 
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унапредување на трговијата и угостителството на 
НРМ, Скопје, Серафим Николовски е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишување. 

За в.д. директор на Бирото за организација и 
унапредување на трговијата и угостителството на 
НРМ — Скопје е назначен Коце Белчев. Тој би-
рото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во 
границите на овластувањето со стариот регистри-
ран потписник Котевски Никола, шеф на сметко-
водството, и нов ©назначениот книговодител Мир-
чевска Стефан, сметано од 5-1У-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 250/61. (567) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 412, страна 104 е запишано следното: 
Досегашниот потписник на Претпријатието за из-
работка на амбалажа, градежна столарија и ме-
бели „Шар", Скопје, Вангел Димитровски е разре-
шен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

За нов потписник на претпријатито е назначен 
Перо Јакимовски, службеник во претпријатието. Тој 
претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето со стариот 
потписник Илиевски Благоја, директор, сметано од 
7-IV-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 255/61. I (568) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 57, страна 129 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Трговското мешовито 
ангроси етичко претпријатие „Јелак" од Тетово Јо-
ван Спировски, со решението на Народниот одбор 
на општината Тетово бр. 01-1309/1 од 28-1-1961 год., 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За нов в.д. директор на цретпријатието, со го-
рецитираното решение, е назначен Круме Грнча-
ровски. Тој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со старите потписници Ленка Кировска, 
шеф на сметководството, Оливера Јовановска, пом. 
книговодител, и Боривоје Договски, комерцијалн-
ата, сметано од 4-1У-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 249/61. , (573) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 154, страна 405 е запишано следното: 
Досегашниот потписник Кирил Ефремов Петров-
ски, технички раководител на Услужно произво-
дителната задруга „Мишка" од Тетово, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпи-
шување. 

За нов потписник на задругата е назначен Пау-
новски Димов Сандре, самостоен книговодител. Тој 
задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со стариот 
потписник Васил Томовски, ликвидатор, сметано 
од 1-1У-1961 год. 

Вр. 1Т — Оф. 233 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 243/61. (574) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 225, страна 643 е запишано следното: На 
досегашниот потписник на Угостителскиот дуќан 
„Љуботен" од Тетово со паушална пресметка Јусуф 
Кадри, заменик раководител, му престанува пра-
вото за потпишување поради долго боледување. 

За нов потписник на дуќанот е назначен Миф-
тари Арун Ашим, келнер. Тој дуќанот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со стариот потписник Амет Кадри 
Исмани, раководител сметано од 10-1У-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 262/61. (575) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 113, страна 323 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово под бр. 04-2695/1 од 24-Ш-1961 
година се менува фирмата на Крзнарското ќурчи-
ско занаетчиско претпријатие „Илинден" — Кума-
ново и во иднина ќе гласи: Индустриско крзнар-
ско кожарско претпријатие „Илинден" — Кума-
ново. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 277/61. (578) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 18, страна 61 е запишано следното: Со-
гласно со решението на Народниот одбор на општи-
ната Кале — Скопје бр. 2925 од 1-1У-1961 год. на 
Продавницата во Скопје на Трговското претприја-
тие за промет со житарици и фураж на мало „Ба-
нат", Скопје, се менува седиштето од ул. „Белград-
ска" бр. 27 на улица „192" до Малцинскиот театар 
во Скопје (круг на Битпазар). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 268/61. (579) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 196, страна 523 е запишано следното: 
Досегашниот в. д. директор на Конфекционата фа-
брика „Македонија" од Скопје Петровски Томе, со 
решението на Народниот одбор на општината Ида-
дија — Скопје под бр. 2374/1 од 1-Ш-1961 година, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За в. д. директор, со горецитираното решение 
на Општината ИдадиЈа — Скопје, е назначен Ди-
митар Ацковски. Тој фабриката ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со старите регистрирани потписници и тоа: 
Божиновска Коста Драгица, шеф на сметковод-
ството, и Петровски Борче, технички раководител, 
сметано од 20-111-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 210/61. ' (581) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 4, страна 9 е запишано следното: Досе-
гашниот потписник на Земјоделскиот комбинат 
„Куманово", Куманово, Гинџевски Николе Бранко, 
шеф на комерцијалната служба, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За нов потписник на Комбинатот е назначен1 

Александар Денковски, комерцијален директор. Тој 
комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со старите 
регистрирани потписници Томислав Атанасов ски, 
директор, и Статевски Диме, книговодител, сме-
тано од 11-1У-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 265/61. (592) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 436, страна 1190 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кисела Вода — Скопје под бр. 04-1174/61 
од 7-Ш-1961 година дејноста на Трговското прет-
пријатие за промет со огревни и градежни матери-
јали на големо и мало „Сеча", Скопје, во иднина 
се проширува и со: набавка и продажба на гра-
дежни машини, водоводни и канализациони мате-
ријали, санитарни и градежни материјали и желе-
зарија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 256/61. (594) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 671, страна 955 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје под бр. 04-1669/1 од 
7-Н-1961 година е одобрено конституисањето на 
Угостителското претпријатие „Бристол", Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
.бр. 281/61. (595) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 396, страна 243 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народног одбор на оп-
штината Гевгелија под бр. 03-936/1 од 22-11-1961 го-
дина е одобрено конституисањето на Трговското 
претпријатие за снабдување „7 ноември" — Гевге-
лија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 478/61. (596) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 86, страна 247 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Дирекцијата на Југословенските железници 
— Скопје, бидејќи согласно со член 5 од Законот 
за организацијата на Југословенските железници е 
формирана Заедница на железничките претприја-
тија — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 288/61. ѕ (620) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 221, страна 627 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Угостителското 
претпријатие на мало „Шар Планина" во Тетово и 
тоа: Симо Божиновски, в. д. директор, и Јордан 
Николовски, замник директор, им престанува пра-
вото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието, со реше-
нието на Народниот одбор на општината Тетово 
под бр. 01-332/1 од 31-111-1961 година, е назначен 
Милан Бојаџиевски, а за шеф на сметководството 
Стево Стевановски. Тие претпријатието ќе го пот-
пишуваат, задолжуваат и раздрлжуваат во грани-
ците на овластувањето, сметано од 24-1У-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 295/61. (625) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот штембил и печат на Културно-
уметничкото друштво „Јени Јол" — Скопје под на-
зив: „Културно уметничко друштво „Јени Јол" — 
Скопје, се огласуваат за неважни. (1028) 

Загубените два штембила на Синдикалната по-
дружница при Комуналното претпријатие „Градска 
чистота" — Скопје под назив: „Синдикат на ра-
ботниците и намештениците на комуналните прет-
пријатија и установи — Подружница бр.— Скопје" 
се огласуваат за неважни. (1177) 

Загубениот округли печат на Спортското дру-
штво „Напредок" — Скопје под назив: „Спортско 
друштво „Напредок" — Скопје", се огласува за 
неважен. (1160) 

Загубениот округли печат на Општинскиот дом 
за народно здравје (Централна амбуланта) — Горче 
Петров под назив: „Општински дом за народно 
здравје (Централна амбуланта) — Горче Петров", 
се огласува за неважен. (1319) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ 

ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 

СМЕТКОВОДИТЕЛ — референт Ш врста за 
раководење на Одделот економа? и сметководство 

Услови: Кандидатот треба да има завршено 
економски техникум или соодветно средно обра-
зование. 

Молбите со потребните документи да се доста-
ват до архивата на музејот. 
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Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објаву-
вањето, односно до пополнувањето на местото. (712) 

Конкурсната комисија за назначување управител 
на Домот за народно здравје — Куманово 

р а с п и ш у в а 

П К О Н К У Р С 

за пополнување упразнегсго рабата место 
управител ка Домет за народно здравје — Кума-
ново 

Услови: завршен медицински факултет со по-
ложен стручен испит. 

Молбите таксирани со 50 динари таксени мар-
ки се поднесуваат до конкурсната комисија во рок 
од 15 дена од денот па објавувањето на конкурсот. 

Право на конкурсот имаат сите лица што ги 
исполнуваат условите, а лицата што се во работен 
однос да достават потврда за согласност за учество 
на конкурсот. 

Конкурсот има важност 15 дена од денот на 
објавувањето. (739/ 

РЕПУБЛИЧКАТА ИНДУСТРИСКА КОМОРА 
— СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите места во РУДАР-
СКО-ГЕОЛОШКОТО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ во 
Скопје, за учебната 1962/63 година, и тоа: 

1. Професор или наставник за македонски 
и руски јазик — — — — — — — 1 

2. Професор или наставник по техничко 
цртање, нацртна геометрија и машински 
елементи — — — — — — — — 1 

3. Професор по математика — — — — 1 
4. Професор или наставник по физика, ме-

ханика и електротехника — — — — 1 

У с л о в и : 
Кандидатите што ќе конкурираат за горните 

работни места треба да имаат завршено соодветен 
факултет, ВПШ или соодветна виша школа. 

Молбите таксирани со 50 динари државна так • 
са се доставуваат до училиштето. 

Коп молбата да се приложи: 
а) кандидатите што се во работен однос: 
1. препис од дипломите за образование и по-

ложен стручен испит; 
2. оценувачки листови за последните три учеб-

ни години; 
3. документи за движење во службата; 
б) кандидатите што за прв пат стапуваат н« 

е лужба: 
1. сите документи по чл. 31 од Законот за јав-

ните слулѕбеници. 
Некомплетни молби не се земаат во обзир. 
Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објаву-

вањето. , 
Стан, патни и селидбени трошоци нема да се 

обезбедуваат. (740) 

Бр. 17 — Стр. 235 

Комисијата за службенички работи на Народ-
ниот одбор на општината Кратово — Кумановска 
околија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за следните работни места: 
1. ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАЛОЖУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ; 
2. РЕФЕРЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИЈА, МЕТОД 

И ТАКТИКА. 

УСЛОВИ: Под точка 1 — правен факултет или 
виша управна школа; под точка 2 — завршена 
виша управна школа. 

За работното место под точка 1 да има над 
5 години служба на раководни места во« управата, а 
за точка 2 — над 3 години служба во управата. 

Молбите со куса биографија, како и докумен-
тите по чл. 31 од Законот за јавните службеници 
да се достават до Комисијата за службенички ра-
боти на Народниот одбор на општината Кратово. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (742) 

Врз основа на член 10 став 1 од Правилникот 
за работните односи на службениците и работни-
ците на Народниот одбор на општината Дебар, Со-
ветот на работниот колектив 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување работното место СЕКРЕТАР 
на Народниот одбор на општината Дебар 

У с л о в и : 
1. Кандидатот да има висока стручна спрема 

и 5 години практика во управна струка; или 
2. Со виша стручна спрема и 10 години прак-

тика во управна струка. 
Личен доход по Правилникот за средствата за 

работа и нивната расподелба на органите на упра-
вата на НО на општината Дебар. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Народниот одбор на општината Дебар — 
Конкурсна комисија. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на НРМ". 

Информации секој работен ден од 12 до 14 ча 
сот или во секое работно време на телефон бр. 50. 

(741) 

Врз основа на чл. 7 од Уредбата за работните 
односи и наградувањето на уметничкиот персонал, 
Театарскиот совет при Младинско детскиот театар 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за ангажирање на уметнички персонал и тоа: 

ПЕТ АРТИСТИ И АРТИСТКИ 
У с л о в и : Кандидатите треба да имаат виша 

или средна театарска или на неа рамна училишна 
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спрема или пак долгогодишна практика како драм-
ски артист-ка. 

Молбите со опширна биографија за работата 
се примаат до 30 јуни 1962 година. 

А удици јата на кандидатите ќе се изврши од 
1 ДО § јули 1Ѕ62 година во просториите на театарот. 

(751) 

Конкурсната комисија на Државниот секрета-
ријат за правосудна управа на Народна Република 
Македонија 

р а с п и ш у д а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на стручно-соработнички 
места и тоа: 

1. во Врховниот суд на НРМ — 2 секретари и 
2 референти; 

2. во Вишиот стопански суд на НРМ — 1 се-
кретар; 

3. во окружните судови: во Титов Велес и 
Штип по 2, а во Куманово, Тетово и Охрид 
по 1 судиски приправник; 

4. во окружните стопански судови: во Битола, 
Скопје и во Штип по 2 судиски приправници; 

5. во околиските судови: Скопје II, Битола, Те-
тово, Штип, Крива Паланка, Делчево и Св. 
Николе по 1, а во Кочани 2 судиски при-
правници. 

У с л о в и : 
Кандидатите за секретари во Врховниот и Ви-

шиот стопански суд треба да имаат завршен пра-
вен факултет, положен судиски или адвокатски 
испит, 8 години практика во суд или на други 
правни работи. Првенство имаат судиите на окруж-
ните и околиските судови или референтите во су-
довите. ј 

Кандидатите за референти во Врховниот суд 
треба да имаат завршен правен факултет и поло-
жен судиски или адвокатски испит. Кандидатите 
за судиски приправници во окружните и околи-
ските судови треба да имаат завршен правен фа-
култет. | 

Основната плата по Законот за јавните служ-
беници, а положај ната плата и посебниот додаток 
по одлуките на Извршниот совет на НРМ. 

Молбите се испраќаат по пошта. 
Кон молбата се приложуваат: уверение за за-

вршен правен факултет, документите по член 31 
од Законот за јавните службеници и куса биогра-
фија, а за кандидатите што се во работен однос и 
согласност на старешината за назначување за пре-
мин на служба во суд. 

Рок за поднесување на молбите е 15 дена по 
објавувањето на конкурсот. 

Доколку во овој рок не се јават кандидати за 
сите упразнети места, конкурсот се продолжува до 
нивното пополнување. (749) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИТЕ РАБОТИ 
НА НО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за следните упразнети работни места при На-
родниот одбор на општината Куманово и тоа: 

1. Директор на Заводот за запосдување на ра-
ботници и службеници при НО; 

2. Началник на Одделението за стопанство при 
Народниот одбор на општината Куманово; 

3. Началник на Одделението за комунални ра-
боти и урбанизам на Народниот одбор на општи-
ната Куманово. 
У С Л О В И : 

Кандидатите под точка 1 треба да имаат завр-
шено високо или више образование . 

Кандидатите под точка 2 треба да имаат завр-
шено висока или средна стручна спрема и 8 годиш! 
практика на соодветни работи. 

Кандидатите под точка 3 треба да имаат завр-
шено висока или средна стручна спрема и 8 годики 
практика на соодветни работи. 

Молбите, како и дркументите по чл. 31 од За-
конот за јавните службеници и потврди од устано-
вата каде што се наоѓаат на работа дека имаат 
право да конкурираат, се доставуваат до Комиси-
јата за службенички работи на Народниот одбор 
на општината Куманово. 

Конкурсот има важност од 2-У1-1962 година и 
важи 15 дена, односно до 16-У1-1962 година. (750) 
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