
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 8 ноември 1961 
СКОПЈЕ 

Број 35 Год. XVII 

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

195. 
На основа член 55 став 2 во врска со член 60 

од Законот за државната управа („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 13/56 г.), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЈАВНИ 

ПАТИШТА 

Член 1 
Се основа Инспекторат за јавни патишта во 

состав на 'Секретаријатот за сообраќај на Изврш-
ниот совет. , 

Член 2 
Инспекторатот за јавни патишта ги врши ра-

ботите во врска со инспекцијата на јавните па-
тишта определени со Основниот закон за јавните 
патишта, прописите донесени врз основа на тој 
Закон и други прописи. 

Член 3 
На чело на Инспекторатот за јавни патишта 

се наоѓа и со неговата работа раководи главен ин-
спектор што го назначува и разрешува Извршниот 
совет. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на нејзи-

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

Бр. 09-3415/1 
9 октомври 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

2. Кредитите ќе се даваат за набавка и мон-
тажа на автоматски месни телефонски централи. 

3. Корисници на кредити можат да бидат по-
литичко-територијални единици и претпријатија 
за поштенско-телефонско-телеграфскиот сообраќај. 

4. Кредитите ќе ги дава Југословенската инве-
стициона банка — Централа за НР Македонија, по 
пат на конкурс, кој го распишува Банката во со-
гласност со Одборот за стопанство^ на Извршниот 
совет. 

5. Сопствено' учество во инвестицијата е задол-
жително и тоа не може да биде помало од 10%? од 
претсметковната вредност на објектот. 

6. Првенство во добивање на кредити имаат 
заемобарателите коишто: 

— обезбедиле сопствени згради и мрежа спо-
ред планираниот капацитет на автоматската теле-
фонска централа или тоа го обезбедат до денот на 
почетокот на користењето на кредитот; 

— понудат поголемо сопствено учество, покра-
ток рок за враќање на кредитот и повисока инте-
ресна норма. 

7. Најниска годишна интересна норма која тре-
ба да се понуди при поднесување на барањето е 6%. 

8. Рокот за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од 12 години. 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-3410/1 
9 октомври 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

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

196. 
На основа глава XVI оддел 1 точка 9 од Опште-

ствениот план за стопанскиот развиток на Народна 
Република Македонија за 1961 година („Службен 
весник на НРМ" бр. 10/61), Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕ-
ДИТИ о д РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 

ФОНД ЗА СООБРАЌАЈОТ 

1. Кредитите за инвестиции во сообраќајот од 
Републичкиот инвестиционен фонд (во натамош-
ниот текст фондот) ќе се даваат под условите опре-
делени со оваа одлука. / 

197. 
На основа член 158 став 2 од Законот за јав-

ните службеници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60 и 63/60), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА РАМКИТЕ НА ПОЛОЖАЈНИТЕ ПЛА-
ТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ОРГАНИ 

I 
Во Одлуката за рамките на положај ните плати 

на службениците на републичките органи („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 18/60) точ. III, во однос на 
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службениците за кои не е установен посебен до-
даток ех) сојузен пропис или пропис донесен! врз 
основа на него, се менува и гласи: 
,Д. Раководител на самостоен ор-

ган под надзор на републички 
орган или во состав на репу-
блички орган 
а) службеник I врста од 11.000—16.500 
б) службеник II врста од 9.000—14.000 
в) службеник: III врста од 8.000—13.000 

2. Началник на одделение, са-
мостоен советник со овласту-
вања на началник на одделе-
ние и шеф на самостоен отсек 
со овластувања на началник 
на одделение , 
а) службеник I врста од 11.000^—16.500 
б) службеник II врста од 9.000—14.000 
в) службеник III врста ^ од 8.000—13.000 

3. Шеф на отсек и самостоен со-
ветник со овластувања на шеф ( 
на отсек I 
а) службеник I врста од 11.000—14.000 
б) службеник II врста од 9.000-—12.000 
в) службеник III врста од 8.000—11.000 

4. Шеф на општ отсек и шеф на ( 
отсек за сметководство 
а) службеник I врста ј од 10.000—12,000! 
б) службеник II врста од 8.000—10.000 
в) службеник III врста од 7.000— 9.000 

5. Самостоен советник со звање ј 
советник од 8.000—13.000 

в. Службеник со звање советник од 8.000—12.000 
7. Инспектор \ 

а) службеник I врста од 10.000—14.000 
б) службеник II врста од 9.000—12.000 
в) службеник III врста од 9.000—11.000 

в. Стручен референт 
а) службеник I врста од 8.00(0—11.000 
б) службеник II врста од 6.000— 9.000 
в) службеник III врста од 5.000— 8.000 

9. Раководител на писарница со ј 
најмалку 9 службеници 
службеник III врста од 5.000— 8.000 

10. Раководител на отсек на пи- \ 
сарница со најмалку 3 служ-
беника I 
службеник III врста од 5.000— 6.000 

11. Канцелариски службеници 
III врста од 3.000— 5.000 

12. Стенографи, стенодактило-
графи од 4.000— 7.000 

13. Дактилографи 
а) Дактилограф 1а класа од 4.000— 6.000 
б) Дактилограф 16 класа од 3.000— 5.000 
в) Дактилограф II и Ш класа од 2.000— 4.000 

14. Службеници IV врста од 2.000— 3.500 

ј II 
Точка IV се менува и гласи: 
,Д1а службеници приправници им припаѓа по-

ложајна плата и тоа: 
1. Приправник I врста ; до 7.00Ф 
2. Приправник II врста до 5.000 

3. Приправник III врста 
4. Приправник IV врста 

до 4.000 
до 2.500 

III 
; Точка V се менува и гласи: 

По исклучок за работните места за кои според 
прописите за организација и актот за системати-
зација се бара во одредени органи службеници со 
високи стручни квалитети може да се додели по-
ложај на плата до износот предвиден со оваа од-
лука за положај началник на одделение или шеф 
на отсек. 

Решенијата од претходниот став ги донесува 
надлежниот старешина за поставување со прет-
ходна согласност на Одборот за организација и 
управни прашања на Извршниот совет. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила од денот на неј-

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

Бр. 09-3372/1 / 
27 октомври 1961 година 

Скопје 1 

ИЗВРШЕН СОВЕТ ј 
Секретар, Претседател, 

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

198. 
На основа забелешката 2) кон тар. број 99 на 

Тарифата за данокот на промет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/61, 27/61 и 31/61), Државниот секре-
таријат за работи на финансиите на Народна Ре-
публика Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОРГАНОТ НА УПРАВАТА 
НАДЛЕЖЕН ЗА РАБОТИТЕ НА ФИНАНСИИТЕ 
НА ОКОЛИСКИОТ НАРОДЕН ОДБОР ДА ДАВА 

ОДОБРЕНИЕ ЗА НАБАВКА И УПОТРЕБА 
НА ШПИРИТОТ 

1. Овластувањето на Државниот секретаријат? 
за работи на финансиите на НРМ за одобрување 
набавка и употреба на шпиритот за потребите од 
точките 1, 2 и 4 од Тарифниот број 99 на Тарифата 
за данокот на промет се пренесува на органот на 
управата надлежен за работите на финансиите на 
околискиот народен одбор. 

2. Ова решение влегува во сила петнаесеттиот 
ден од денот на неговото објавување во „Службен1 

весник на НРМ. 

Број 08-3348/1 
30 септември 1961 година 

Скопје 
Го заменува 

Државниот секретар 
државен потсекретар, 
Блага Поповска, с. р. 
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Опасен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16717/1 од 15 септем-
ври 1961 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Зрцов Драги, роден на 20 март 1933 
година во село Ка,рбинци, Штипска околија, од 
татко Зрцов Ване и мајка Спасена, така што во 
иднина фамилијарното име ќе му гласи Наумов. 

Оваа промена важи од, денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (188) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17931/1 од 22 септем-
ври 1961 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Кукуловени Наум, роден на ден 
25 ноември 1941 година во село Цапари, Битолска 
околија, од татко Кукуловски Христо и мајка Дон-
ка, така што во иднина фамилијарното име ќе му 
гласи ПОПОВСКИ. 1 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (190) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-13772/1 од 24 јуни 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Асан Шаќир, роден на 18 декември 1944 година во1 
град Охрид, Охридска околија, од татко Љуто и 
мајка Медија, така што во иднина родено-то име ќе 
му гласи Курте. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (191) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17418/1 од 18 септем-
ври 1961 година, ја одобри промената на роденото 
име на Садику Ружди, роден на 14 јуни 1935 го-
дина во с. Страјане, Тетовска околија, од татко Са-
дику Малиќ и мајка Насибе, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Сефедин. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (192) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17422/1 од 18 септем-
ври 1961 година, ја одобри промената на роденото 
име на Теофиловска Јорданка, родена на 13 јули 
1950 година во Тетово, од татко Теофиловски Пано 
и мајка Марица, така што во иднина роденото име 
ќе И гласи Гордана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (195) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16462/1 од 23 август 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Ангеловски Герасим, роден на ден 7 февруари 
1925 година во Градец, Кумановска околија, од 
татко Спаско и мајка Марија, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Стојко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (196) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-18166/1 од 7 октомври 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Хабиби Ејуб, роден на 20 април 1937 година во 
с. Шипковица, Тетовска околија, од татко Мехмед 
и мајка Махмудије, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Сабахудин. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (201) 

Државниот секретаријат за внатрешни рабоги 
на НРМ, со решението бр. 20-13396/1 од 19 јунЈи 1961 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Јанев Петар, роден на ден 29 јануари 1931 година 
во село Мустафино, од татко Јанев Сане к мајка 
Јанева Софка, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Душко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". , (202) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-13569/1 од 3 август 
1961 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Петковски Трифун, роден на 15 февруари 
1908 година во село Присовјани, Охридска околија, 
од татко Петковски Крсте и мајка Костадинка, 
така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Стојаноски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (203) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-17354/1 од 18 септем-
ври 1961 година, ја одобри промената на роденото 
име на Лазаревски Михајло, роден на 5 ноември 
1932 година во с. Волино, Охридска околија, од 
татко Лазаревски Милан и мајка Ефросимија, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Милутин. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (204) 

ИСПРАВКА 

Во „Службен весник на НРМ" бр. 33 од 16 ок-
томври 1961 година на страна 516 во огласот под 
огл. бр. (182), четврти ред место „Мирослав" треба 
да стои ,,Милосав". 

Од Редакцијата 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Рушид Рустем Исмаил, работник од Скопје, то-
паанска циглана „Пролетер", II зграда, IV влез, 
подаде тужба за развод на бракот против Руши-
дов с ка Ана, домаќинка, од Скопје, а сега во неиз-
весност. I 

Се повикува тужената Рушидовска Ана, сега во 
неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на НРМ" да ја 
соопшти на судот својата точна адреса или да се 
јави лично. Во противен случај ќе и биде одреден 
старател кој ќе ја застапува на расправата на неј-
зини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 761/61 год. 
! (189) 
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Деспотовски Атанас Божидар, електричар од 
Скопје, ул. „Огнан Прица" 34, подаде тужба за раз-
вод на бракот против Деспотовска Милован Јо-
ванка, моминско Милутиновиќ, домаќинка од Скоп-
је, а сега во неизвесност. 

Се поканува тужената Деспотовска Милован 
Јованка, сега во неизвесност, во рок од 30 дена одо 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" да ја соопшти на судот својата точна адреса 
или да се јави лично. Во противен случај ќе и биде 
обреден старател кеј ќе ја застапува на распра-
вата на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 782/61. (198) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Ризван Садика Алии, од с. Падалиште, Тетов-
ска околија, подаде тужба за развод на бракот 
против тужената Зејна, жена на Ризван С. Алии, 
од с. Хрустово, општина Сански Мост, НР Б и X, 
а сега во неизвесност. 

Се повикува тужената Зејна, сега во неизвес-
ност, да се јави на овој суд во рок од 30 д,ена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ". Во' противно ќе и биде поставен 
старател кој во нејзино име ќе ја застапува во' 
спорот. 

Од Окружниот суд во Тетово, П. бр. 388/61. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

При Околискиот суд во Гостивар е подигната 
оставинска расправа за расправување оставината 
на покојниот Исеини Мустафа Абедин, бив. од с. 
Форино, општина Гостивар, околија Тетовска. 

Согласно со чл. 219 од Законот за наследување, 
се поканува наследникот Бехије Рефик Камил о-
виќ да се јави при овој суд и да даде 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 
истекот на ракот ќе му се постави старател и врз 
основа на неговата изјава и расположивите све-
дени ја ќе се расправи оставината. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Гостивар, О. бр. 103/59. 
(193) 

При ОКОЛИСКИОТ суд во Гостивар е подигната 
оставинска постапка за расправување оставината 
на покојната Сариџи Рушанова Ѓулша, бивша од 
Гостивар, општина Гостивар, околија Тетовска. 

Согласно со член 219 од Законот - за наследу-
вање, се поканува наследникот Исмаил Рушенов 
Сариџи да се јави при овој суд и да даде наслед-
ничка изјава, лично или преку полномошник, во 
рок од една година од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на НРМ". Во против-
но по истекот на рокот ќе му се постави старател 
и врз основа на неговата изјава и расположивите 
сведенија ќе се расправи оставината. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Гостивар, О. бр. 195/59. 
(194) 

При ОКОЛИСКИОТ суд во Гостивар е подигната 
оставинска постапка за расправување оставината 
на пок. Ајдари Велиов Селман, бивш од Гостивар, 
околија Тетовска. 

Согласно со член 219 од Законот за наследу-
вање, се поканува наследницата Мајмире, Ајдари, 
омажена, сега со непозната адреса, да се јави при 
овој суд и да даде наследничка изјава, лично или 
преку полномошник, во рок од една година од де-
нот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на НРМ"'. Во противно по истекот на рокот ќе 
и се постави старател и врз основа на неговата из-
јава и расположивите сведени ја, судот ќе ја рас-
прави оставината. 

Од Околискиот суд во Гостивар, О. бр. 24/59. 
(199) 

При Околискиот суд во Гостивар е подигната 
оставинска постапка за расправување оставината 
на покојниот Ѓиновски Бошков Богоја, бивш од с. 
Сретково, општина Гостивар, околија Тетовска. 

Согласно со чл. 219 од Законот за наследување 
се поканува наследникот Гиновски Богоев Бранко, 
сега во Англија, со непозната адреса, да се јави 
при овој суд и да даде 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 истекот на рокот 
ќе му се постави старател и врз основа на неговата 
изјава и расположивите сведени ја, судот ќе ја 
расправи оставината. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Гостивар, О . бр. 158/64. 
I (200) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите под рег. бр. 64, 
страна 221 е 'запишано следното: Согласно со ре-
шението на Наро1д(ниот одбор на општината Него-
тино бр. 1251 од 4-1У-1961 година Земјоделската за-
друга „Блажо Јанушев", с. Прждево, Титоввеле-
шка околија, е ставена во редовна ликвидација. 

Со решението бр. 01-1357/1 од 12-У-1961 година 
е именувана ликвидациона управа во состав: Јово 
Апостолов, претседател на ликвидационата управа, 
Перо Ристов Симонов и Ристо Илов Емшов, чле-
нови. 

Досегашните потписници на задругата и тоа: 
Душан Јанушев, Коцо Ризов и Стојан Наумов пре-
стануваат да бидат потписници на задругата. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Јован Апостолов, претседател на 
управата, и Ристо Емшов, член на управата, сме-
тано од 31-У-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 381/61. (851) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-У1-1961 година на страна 172, ред. бр. 3 е запи-
шано следното: Трговската продавница на Ауто-
мобилското-моторциклистичко друштво „Стрела" од 
Струмица, е ставена во редовна ликвидација. 
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За ликвидатор е назначен Шарламанов Панче. 
Редовната ликвидација е запишана во реги-

старот врз основа на решението на Народниот од-
бор на општината Струмица бр. 03-2299/1 од 18-1У-
1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 77/61. (1071) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 171, страна 481 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово бр. 3924/1 од 28-11-1961 година 
Претпријатието за производство и обработка на 
тутун „Отља", Куманово, е ставено под редовна 
ликвидација. 

На досегашните потписници на претпријатието 
и тоа: Војо Трајков Поповски, директор, и Расти-
слав Петровски, им престанува правото за потпи-
шување. 

За ликвидатор на претпријатието е назначен 
Владимир Димитровски. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето, сметано од 5-УИ-1961 година. 

Во состав на ликвидационата управа се: Ди-
митровски Владо, шеф на сметководството на прет-
пријатието и претседател на ликвидационата упра-
ва, Младеновски Диме, службеник во претприја-
тието, и Димковски Драгиша, службеник во НОО 
Куманово, член. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 460/61. (1106) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Врз основа на решението на Народниот од-
бор на општината Кривогаштани бр. 04-2315 од 29 " 
У1-1961 година е запишано во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање на страна 1, 
рег. бр. 1, установата под назив: Здравствена ста-
ница во с. Кривогаштани, Битолска околија. Пред-
мет на работењето на здравствената станица е: 

— раководење со целокупната работа на здрав-
ствената служба на подрачјето на општината Кри-
вогаштани; 

— ги' следи и проучува условите под кои жи-
вее и работи населението; 

— презема мерки за спречување на заразните 
болести, лекување на болни лица, како и други 
работи што и се ставени во надлежност спрема 
постојните прописи. 

Станицата е формирана од страна на Народ-
ниот одбор на општината Кривогаштани, /со реше-
ние бр. 01-2035 од 9-У1-1961 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на ста-
ницата е Советот за народно здравје и социјални 
грижи при Народниот одбор на општината Кри-
вогаштани. 

Станицата ја претставува и потпишува Богдан 
Баракоски, лекар. 

Бр. 04-2315/61 год. од НО на општината Кри-
вогаштани. (858) 

Бр. 35 - Стр. 5Ѕ1 

На ден 24-УИ-1961 година во регистарот на 
установите со самостојно финансирање, кој се во-
ди при Народниот одбор на општината Бистрица, е 
запишано регистрирањето на Рибникот со мрести-
лиште „Бел камен", с. Жабјани, општина Бистри-
ца, Битолско. 

Рибникот со мрестилиште „Бел камен" е осно-
ван со решението на Сојузот на спортските рибо-
ловни друштва на НРМ — Скопје бр. 94 од 22 
април 1961 година. 

Задачите на Рибникот со мрестилиште „Бел 
камен" се: 

а) производство на подмладок на риба — крап 
за порибување на низинѕските реки и акумулации; 

б) одгледување на конзумен крап-риба; 
в) стручно усовршување и оспособување на 

кадри во областа на рибарството. 
Овластени лица за застапување и потпишување 

на Рибникот со мрестилиште „Бел камен" се управ-
никот инж. Никола Петровски и книговодителот. 

Бр. 06-2250/1 од Народниот одбор на општината 
Бистрица. (1067) 

Врз основа на решението бр. 05-5138/1 од 30-
VI-1961 година на Одделението за општа управа 
на Народниот одбор на општината Струга е запи-
шана во регистарот на установите со самостојно 
финансирање на страна 38 и 39, рег. бр. 18, уста-
новата под назив: Заштитна работилница за про-
фесионална рехабилитација и за запослување на 
инвалидите „Универзал", со седиште во град 
Струга. 

Делокруг и задачи на установата се: рехаби-
литација и запослување на инвалиди, оквалифи-
кување на истите во правец на нивните одредени 
намени, преку свои погони и сервиси, а покрај тоа 
запослување на лица не инвалиди заради одви-
вање на нормална работа. 

Орган надлежен за работите и задачите и 
управувањето на установата е НО на општината 
Струга — преку својот Совет за труд и работни 
односи, советот на заштитната работилница, управ-
ниот одбор, како и управникот на установата Спи-
ро Кардале. 

Заштитната работилница за професионална ре-
хабилитација и за запослување на инвалидите 
„Универзал" — Струга, како установа со самостој-
но финансирање е основана со одлука бр. 644 од 
24-У1-1961 година на Советот на Заводот за запо-
слување на работници! — Струга, а за нејзиното 
формирање дадена е согласност од страна на Со-
ветот за труд и работни односи при НО на општи-
ната Струга, со решение бр. 07-5104/1 од 29-У1-1961 
година. 

Р. бр. 05-5138/1 од Одделението за општа упра-
ва на НО на општината Струга. (1068) 

Врз основа на решението на Одделението за 
општа управа на Народниот одбор на општината 
Идадија - Скопје бр. 02-12840 од З-УШ-1961 год. е 
запишана во регистарот на установите со самостој-
но финансирање под, рег. бр. 85, страна 85, уста-
новата под назив: Медицинско педагошко совету-
валиште во Скопје. Предмет на работењето на со-
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ветувалиштето е: тријажа за лекување (индиви-
дуално и групно) со лекови, социјална работа и 
психотерапија. 

Советувалиштето е основано со решението на 
Советот за социјална заштита на Народниот од-
бор на Скопска околија бр. 7740 од 26-1-1961 година. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата е Советот за социјална заштита на На-
родниот одбор на Скопска околија. 

Со установата управува колективен орган 
(управен од,бор), а ќе ја потпишува в.д. управи-
телот доцент д-р Душко Теодосиев. 

Бр. 02-12840/61 год. од Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје. (1069) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Охрид бр. 2708 од 26-Ш-1960 година 
е запишана во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на страна 94/95, ред. бр. 1, ус-
тановата под назив: Станбена заедница ,,Охрид", 
со седиште во Охрид. Предмет на работењето на 
установата е: ги организира и унапредува кому-
налните, стопанските, социјалните, здравствените, 
воспитните и другите дејности и служби што не-
посредно служат на семејството; укажува помош на 
запослените жени во подигање и воспитување на 
децата; ги организира и унапредува сите врсти на 
дејности што служат за помош на домаќинствата; 
се грижи за заштита на децата на кои им е по-
требна општествена помош; се грижи за унапре-
дувањето на станбеното стопанство, дава стручна 
помош на куќните совети и граѓаните во управу-
вањето со зградите и нивните фондови и одржу-
вање на зградите; се грижи за изградба на пати-
ша к тротоари, јавни чешми, капалишта, јавни? 
говорници, чекалници, уредување на зелени повр-
шини, поставување на улични светилки, средување 
на градот и зградите; изградба и доградба на ста-
нови и адаптација; основање на разни сервиси за 
помош на домаќинството, установи за сместување 
на деца и други лица на кои им е потребна опште-
ствена помош. 1 

Установата е основана со Одлуката на Народ-
ниот одбор на општината Охрид бр. 01-9281/1 од 
13-Х-1959 година. Ј 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Советот за станбени работи на Народ-
ниот одбор на општината Охрид. 

Установата ќе ја застапува и1 потпишува се-
кретарот Никола Булоски, од Охрид. 

Бр. 2708/60 од Народниот одбор на општината 
Охрид. (1488) 

Врз основа на решението на Одделението за1 
стопанство, комунални работи, урбанизам и труд.на 
НО на општината Тетово бр. 04-14660 од 25-Х-1960 
година во регистарот на установите со самостојно 
финансирање на страна 18, рег. бр. 18, свеска I 
под ред. бр. 3 е запишано следното: Место досе-
гашниот управник на Интернатот при Средно зем-
јоделското училиште во Тетово Кочевски Перо ќ!е 
биде Божиновски Петре, назначен со решението 
бр. 01-5019/1 од 24-1Х-1960 година на НО на Те-
товска околија. 

б ноември 1961 

Бр. 04-14660/60 од Одделението за стопанство, 
комунални работи, урбанизам и труод на НО на 
општината Тетово. , (1710) 

Народниот одбор на општината Крушево, со-
гласно со решението бр. 02-921/1 од 10-1У-1961 го-
дина, изврши упис во регистарот на установите 
со самостојно финансирање на Градската болница 
на страна 2, реден број 3 запишувајќи ја проме-
ната, чиј текст гласи: Здравствена станица со ста-
ционар — Крушево. 

Бр. 02-921/1 од Народниот одбор на општината 
Крушево. (514) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Идадија — Скопје — Одделение за 
општа управа бр. 5818 од 20-ГУ-1961 година во ре-
гистарот на установите со самостојно финансира-
ње на страна 83, рег. бр. 83 е запишано следното: 
Со решението на Народниот одбор на општината 
Идадија - Скопје бр. 12130 од 1-УН-1961 година 
Тихо Матевски, досегашен в.д. директор на Сер-
висот за станбена изградба — Скопје, е разрешен 
од должност. За директор на установата, со реше-
нието на НО на општината Идадија — Скопје бр. 
10898 од 1-УШ-1961 год., е назначен Трајко Бошко 
Стојков, кој е овластен да ја потпишува. 

Бр. 5818/61 од Народниот одбор на општината 
Идадија — Скопје. (1224) 

ИСПРАВКА 

Во ,,Службен весник на НРМ" бр. 32 од 9 ок-
томври 1961 година во ^гласниот дел", страна 501, 
во регистрацијата на Заводот за запослување на 
работниците во Гевгелија место зборовите „со ис-
постави во Валандово и Гевгелија" треба да стои 
,,со испостави во Валандово и Богданци". 

Од Редакцијата 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 490, страна 1376 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Рудниците и железара 
„Скопје" — Скопје 'Сергеј Чернивец е разрешен од 
должноста директор а и понатака останува на ра-
бота во претпријатието како технички директор и 
како таков ќе го потпишува претпријатието. 

За директор на; Рудниците и железара „Скопје" 
— Скопје, со решение на Извршниот совет на НРМ 
- Скопје бр. 01-1398/1 од 21-УП-1959 год., е назна-
чен Христов Страшо. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со старите потписници: Киро Ата-
наски, комерцијалио-финансиски директор, и Сер-
геј Червинец, технички директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 687/59. (1639) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-11-1958 год. под рег. бр. 5, страна 80 е запишано 
следното: Согласно со решението на Управниот 
одбор на Општиот деловен сојуз — Делчево бр. 50 
од 13-11-1958 година инженерот-агроном ѓорѓи 
Алексов Петровски, заменик на управникот, е 
овластен да го претставува и потпишува Сојузот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 31/58. (325) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека ф регистарот на стопанските организации 
под рег. бр. 458, страна 1272 е запишано следеното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Ѓорче Петров бр. 04-1716 од 26-1У-1958 го-
дина дејноста на Трговското претпријатие „Про-
грес" — Ѓорче Петров се проширува и во иднина 
ќе гласи: мешани индустриски стоки на мало, жи-
вотни прехрани и предмети за куќни потреби, 
огревно дрво и јаглен, градежен материјал, тутун-
ски преработки, кибрит и прибор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 383/58. (823) 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето матичното 
претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 239/61. (634) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 694, страна 1107, свеска И, е запишана под 
фирма: Индустриско претпријатие ,,ЈЕлегант" — Зе-
ница, Продавница за чевли и заштитни средства за 
работа н)а мало во Скопје. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на чевли; и заштитни 
средства на мало со сопствено производство. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Индустриското претпријатие „Елегант", Зе-
ница, а согласно со решението на Народниот од,бор 
на општината Кале, Скопје, бр. 121 од 9-1-1961 год. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Геор-
гиевски Блажо, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 245/61. (637) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 387, страна 1045, е запишана под фирма: 
Трговско ,претпријатие на мало „Рекорд", Скопје, 
Продавница број 5 во Скопје. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на текстил, 
куси плетени стоки и конфекција, базарски СТОЈСИ, 

играчки и галантерија. 
Продавницата е основана од Народниот! одбор 

на општината Идадија — Скопје со решение бр. 
6269/1 од 18-У-1959 година. 

Раководител на продавницата е Арсен Васков. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 513/59. ; (1358) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-1Х-1959 год. под рег. бр. 106/55, свеска И, е за-
пишано следното: Престанува овластувањето! на 
досегашниот директор Димче Ивановски и во ид-
нина Земјоделското претпријатие ,Д1 октомври" од 
Прилеп ќе го потпишува новоназначениот в. д. ди-
ректор инж. Никола Попевски. 

Од) Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 413/59. I (1883) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 95, страна 259, е запишан под фирма: Кон-
фекционо претпријатие „Киро Фетак", Куманово, 
Погон за трикотажна конфекција во Куманово. 
Предмет на работењето на погонот е: производство 
на памучен, свилен и синтетичен; трикотаж. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Конфекционата фабрика „Киро Фетак", Куманово, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Куманово бр. 3946/1 од 20-11-1961 гојд. 

Раководител на погонот е Лој аница Ивана 
Илија. 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат на Сојузот на син-
дикатите на Југославија — Општински совет во 
Струмица под назив: „Сојуз на синдикатите на Ју -
гославија — Општински совет — Струмица", се 
огласува за неважен. (2203) 

Загубениот печат на Основното училиште „Бе-
са", с. Вешале, Тетовска околија, под назив: „Ос-
новно училиште „Беса", с. Вешале, Тетовска око-
лија", се огласува за неважен. (2304) 

Загубениот округли печат и штембил на IV 
станбена заедница „Пролет", Скопје, под назив: 
,ДУ станбена заедница „Пролет" — Скопје", се огла-
суваат за неважни. (2369) 

Загубениот штембил на Земјоделската задруга 
„Победа", с. Милетино, Тетовско, под назив: „Зе-
мјоделска задруга „Победа", с. Милетино, Тетовска 
околија", се огласува за неважен. (2382) 

КОНКУРСИ 
КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НО НА ОПШТИНАТА СААТ КУЛА - СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување упразнетото работно место 
ветеринарен лекар 

УСЛОВИ: за работното место под точка 1 — 
кандидатот да има завршено ветеринарен факул-
тет, над 5 години практика во струката и положен 
стручен испит. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 
Молбите со потребните документи дја се до-

стават до Комисијата за службенички работи на 
НОО Саат Кула. (1364) 
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Факултетскиот совет на Филозофскиот факултет 
во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

— За еден асистент по предметот Општа педа-
гогија; 

— За еден асистент по предметот Методика (со 
практични методски вежби); 

— За двајца асистенти по предметот Психо-
логија. 

Пријавите (со биографија, список на научни и 
стручни трудови, во колку има такви, со по еден 
примерок од истите и потребните такси, како и до-
кументите по чл. 31 од ЗЈС), се поднесуваат во Се-
кретаријатот на Филозофскиот факултет во Скопје 

Рок за поднесување на пријавите е еден месец 
од денот на објавувањето во „Нова Македонија", 
односно до пополнувањето на местото. (1333) 

СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ 
ОДБОР НА ОПШТИНАТА СААТ КУЛА, СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на управител ски и пом. упра-
вителот места во некои училишта на територи-
јата на Општината 

1. Управител на Интернатот на Учител ската^ 
школа „Зеф Љуш Марко"; 

2. Управител на Интернатот на Електромашин-
ски сообраќаен училиштен центар; 

3. Лом. управител на Основното училиште во 
село Сингелиќ. I 
У С Л О В И : I 

За работното место наведено во точка 1 и 2 од 
конкурсот, кандидатите да имаат завршено учи-
телска школа или филозофски факултет. 

За работното место наведено во точка 3 од кон-
курсот, кандидатите да имаат завршено учителска 
школа, ВПШ или филозофски факултет. 

Кандидатите што имаат подолга практика во 
просветната струка и положен стручен испит ќе 
имаат предимство во конкурсот. 

Молбите со потребните документи по чл. 31 од 
ЗЈС да се доставуваат до НОО Саат Кула. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (1363) 

Секретаријатот за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет на НР Македонија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1) Референт за обнова и заштита на шумите; 
2) Референт за управни и регулативни работи 

во Управата за водостопанство. 

Услови: За работното место под, 1) завршен 
земјоделско-шумарски факултет — шумарски од-
дел и положен стручен испит, а за работното ме-
сто под 2) завршен технички факултет и да ги 
исполнува услови јата за службеник во звање со-
ветник или виши референт I врста. 

Плата по прописите од Законот за јавните 
службеници и Уредбата за положајни плати. 

Молбите се поднесуваат лично, или се испра-
ќаат по пошта на адреса: Секретаријат за земјо-
делство и шумарство на ИС на НР Македонија — 
Скопје. 

Рок за поднесување на молбите е 15 дена по 
објавувањето на конкурсов. (1404) 

ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ 
- ДЕЛЧЕВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на 2 работни места во Заводот 
за запослување на работници — Делчево и тоа: 

1) Управник на Центарот за стручно оспосо-
бување на работници, 

2) Референт за професионална ориентација. 
Услови што треба да ги исполнуваат канди-

датите: 
1) Кандидатот за пополнување на работното 

место управник на центарот за стручно оспособу-
вање на работници, треба да има завршено ВПШ 
со најмалку 2 години пракса или учителска школа 
со 10 години пракса во просветната струка; 

2) Кандидатот за пополнување на работното 
место референт за професионална ориентација, да 
има завршено ВПШ со 2 години пракса во стру-
ката или учител со 10 годишна пракса. 

Молбите со биографски податоци и свидетел-
ства за школска спрема да се достават до Заводот 
за запослување на работници — Делчево, најкасно 
20 дена по излегувањето на конкурсот во „Служ-
бен весник на НРМ". (1405) 

СОДРЖИНА 
Страна 

195. Уредба за основање Инспекторат за јавни 
патишта — — — — — — — — — 529 

196. Одлука за условите под кои ќе се даваат 
кредити од Републичкиот инвестиционен 
фонд за сообраќајот — — — — — 529 

197. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за рамките на положај нате 
плати на службениците на републичките 
органи — — — — — — — — — 529 

198. Решение за овластување органот на уп-
равата надлежен за работите на финан-
сиите на околискиот народен одбор да 
дава одобрение за набавка и употреба на 
шпиритот — — — — — — — — 530 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

прес Народната башка - Скопје, Графички завод ,,Гоце Делчев" П)У0 - Скопје 


