
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

,,Службен весник на НРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
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1.500 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

83. 

На основа член 14 став 2 и 25 од Законот за 
работните односи на домашните помошнички („Слу-
жбен весник на НРМ" бр. 14/59 г.), Секретаријатот 
за труд на Извршниот совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, НЕДЕЛНИОТ ОДМОР И 
ОДМОРОТ ВО ДНИТЕ НА ДРЖАВНИ ПРАЗ-
НИЦИ НА ДОМАШНИТЕ ПОМОШНИЧКИ ШТО 

ЖИВЕАТ КАЈ СВОИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ 

Член 1 
Редовното работно време на домашните помош-

нички што живеат кај своите работод атели изне-
сува 8 часа дневно односно 48 часа неделно. 

Член 2 
Во редовното работно време на домашната по-

мошничка и с? смета времето проведено на ефек-
тивна работа. 

Член 3 
Распоредот на редовното работно време на до-

машната помошничка во смисла на претходниот 
член во текот на работниот ден го определува ра-
ботодателот. При тоа тој е должен да и осигури на 
домашната помошничка одмор во текот на работ-
нит ден од најмалку 2 часа и одмор од најмалку 10 
часа во непрекинато траење помеѓу два работни 
дена. 

Како работен ден во смисла на претходниот 
став од овој член се смета времето од 6 до 22 часот. 

Член 4 
Во текот на работниот период од 7 дена на до-

машната помошничка и следува ден на неделен 
одмор. 

Со договорот за работа може да се предвиди 
домашната помошничка да го ползува неделниот 
одмор во два дена попладне во времето од 15 до 20 
часот. 

Во случајот од претходниот став од овој член 
работодателот е должен, по барање на домашната 
помошничка, да и' овозможи барем еднаш во месе-
цот неделниот одмор да го ползува одеднаш во 
непрекинато траење од 32 часа. 

Ако домашната помошничка во денот на недел-
ниот одмор што го ползува одеднаш остане и се хра-
ни во домот на работодателот, таа е должна во тој 
ден да ги врши најнеопходните домашни работи во 
врска со готвењето, служењето на храна и слично, 

Член 5 
Домашната помошничка има право на одмор во 

дните на државните празници. Во тие дни домаш-
ната помошничка е должна да ги вр-ши најнеоп-
ходните домашни работи, особено ако и во тие дни 
ќе се хра,ни во домот на работодателот, а работо-
дателот е должен да и' овозможи на домашната по-
мошничка слободно време за излегување од 15 до 
20 часот. 

По потреба, работодателот има право да нареди 
на домашната помошничка да работи на редовната 
работа и во ден на државен празник, особено ако 
таа готви храна за домаќинството. 

Член 6 
АКО на домашната помошничка и' биде наре-

дено од работодателот во ден на државен празник 
да ја врши својата редовна работа, покрај надо-
местокот на платата за редовно работно време (кој 
е вклучен во месечниот износ на платата), за вр-
шењето на редовната работа за тој ден кеја и сле-
дува и дополнителна плата зголемена за 50%. 

Чле-н 7 
Овој правилник влегува во сила во денот на 

објавувањето во „Службениот весник на Народна 
Република Македонија". 

Секретар за труд, 
Асен Симитчиев, с. р. 

Број 03-910 
15 мај 1959 година 

Скопје 

84. 

На основа член 11 став 2 од Законот за работ-
ните односи на домашните помошнички („Службен 
весник на НРМ" бр. 14/59 год.), Секретаријатот за 
труд на Извршниот совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОМАШНИТЕ 

ПОМОШНИЧКИ ВО КАТЕГОРИИ 

Член 1 
Распоредувањето на домашните помошнички 

во категории се врши според одредбите на овој пра-
вилник. 

Член 2 
Домашните помошнички се распоредуваат во 

категории врз основа на стручната спрема, прак-
тиката односно' времето поминато во вршење на до-
машни работи и видот и карактерот на работите 
што ќе ги врши кај работодателот со кого засно-
вува работен однос. 
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Член 3 
Во I категорија се распоредуваат домашните по-

мошнички кош ги исполнуваат следниве услови: 
1) да имаат положено стручен испит за висо-

коквалификуван или квалификуван работник во 
едно од затегањата: келнер, готвач и слаткар од 
угостителската струка или да работеле на домашни 
работи како чистење, перење, готвење и сл. во при-
ватни куќи или угостителски, здравствени, просвет-
ни, социјални и други установи и организации нај-
малку 5 години; 

2) да се оспособени за самостојно вршење на 
сите видови домашни работи; 

3) работниот однос да го засновуваат за само-
стојно вршење на сите видови домашни работи. 

Во П категорија се распоредуваат домашните 
помошнички кои ги исполнуваат следниве услови: 

1) да им е призната стручна спрема на полу-
квалификуван работник во едно од занимањата: 
келнер, готвач, слаткар и собар од угостителската 
струка или да работеле на домашни работи, како 
чистење, перење, готвеше и сл. приватни куќи или 
угостителски, здравствени, просветни, социјални и 
др. организации најмалку 2 години; 

2) да се оспособени за вршеше на сите видови 
домашни работи вклучително и готвење под надзор 
или самостојно вршење на сите видови домашни 
работи без готвење; 

3) работниот однос да го засновуваат за сите 
видови домашни работи, вклучително и готвење под 
надзор или самостојно вршеше на сите видови до-
машни работи без готвеше. 

Во III категорија се распоредуваат домашните 
помошнички, кои имаат помалку од 2 години прак-
тика на вршеше на домашни работи,. ' 

Член 4 
Како доказ за исполнуваше на условите пред-

видени во претходниот член за распоредување на 
домашните помошнички во категории можат да по-
служат следниве документи: 

а) диплома за положел стручен испит за висо-
коквалификуван работник од угостителската стру-
ка или соодветен документ; 

б) свидетелство за положен стручен испит на 
квалификуван работник од угостителската струка 
ИЛИ) соответен документ; 

в) уверение за призната стручна спрема на по-
луквалификуван работник од угостителската стру-
ка или друг соодветен документ; 

г) потврда издадена од организацијата или при-
ватниот работодател за времето поминато на врше-
ње домашни односно угостителски работи; 

д) заверена изјава на двајца сведоци за време-
то поминато на вршеше на домашни работи или уго-
стителски работи; 

ѓ) писмена изјава на домашната помошничка за 
времето поминато на вршеше домашни или угости-
телски работи и за успособеноста за вршеше на так-
ви работи. 

Член 5 
Категоријата на домашната помошничка се 

о,пределува при склучувањето на договорот за ра-
бота помеѓу домашната помошничка и работодате-

лот и за тоа во договорот се внесува соответна од-
редба. 

Доколку во текот на работењето кај работо де-
те лот домашната помошничка ги исполни, пропи-
шаните услови во член 3 од овој правилник за пре-
мин во повисока категорија, работодателот е дол-
жен да и' ја признае таа категорија. Признавањето 
на повисоката категорија на домашната помош-
ничка се внесува во вид на дополнување во дого-
ворот за работа. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила во денот на 

објавувањето во ,,Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 03-911 
15 мај 1959 година Секретар за труд, 

Скопје Асен Симитчиев, с. р. 

Огласен дел 

кони УРСИ 
Секретаријатот за просвета и култура на На-

родниот одбор на Штипска околија 

распишува 

РЕДОВЕН КОНКУРС 
за пополнување на слободните места во просветните 

установи во Околијата 

А) СЕКРЕТАРИЈАТ И ПРОСВЕТНО-ПЕДАГОШКА 
СЛУЖБА 

1. Референт за стручно школство 1 
2. просветни! советници за одделенска настава 4 
3. просветни советници за предметни настави: 

а)за македонски и српски јазик 1 
б) за математика и физика 1 
в; за биологија и хемија 
г) за географија и историја 1 
д) за фискултура 1 

Б) РАКОВОДЕН КАДАР 

1. Директор на Гимназијата — Штип 1 
2. Директор за Библиотечниот центар — 

Штип 1 
3. Управител на Ученичкиот дом — Учител-

ска школа 1 
4. Управител на Ученичкиот дом при Учи-

лиштето1 за медицински сестри — Штип 1 
5. Управител на Ученичкиот дом при Тр^ 

говската школа со практична обука 1 
6. Управител на Ученичкиот дом при тек-

стилните училишта 1 
7. Управител на Ученичкиот дом при Трак-

торското училиште 1 
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Бр. 18 - Стр. 207 

У с л о в и : 
Под А — 1, 2 и 3 со завршен филозофски фа-

култет, положен стручен испит и 4 години прак-
тика или ВПШ и 8 години практика. 

Под В — 1 со филозофски факултет и 10 го-
дини практика. 

Под В — 2 со филозофски факултет. 
Под В — 3, 4, 5, 6 и 7 со филозофски факултет, 

ТУПТИ или учителска школа и 10 години практика. 

В) УЧИЛИШТА ОД П СТЕПЕН 

1. Учителска школа — Штип 
1. професор по француски јазик 1 
2. професор по историја 1 
3. професори по географија 2 
4. професор по хемија 1 
5. професор по математика 1 
6. професори (настав,ници) по цртање 2 
7. професор (наставник) по музика 1 
8. наставник по политехника 1 
9. агроном или зем. техничар за земјоделие 1 

2. Техничко текстилно училиште - Штип 
1. професор ((наставник) по немски јазик 1 
2. професори по математика 2 
3. професор по хемија 1 
4. професор (наставник) по фискултура 1 
5. професор (наставник) по техничко црта-

ње и машински елементи 1 
6. наставник за' техн. на апретура и техн. 

на боење 1 
7. наставник за пракса по предење 1 
8. наставник по декомпозиција и калкулација 1 

3. Училиште за медицински сестри — Штип 
1. професор по македонски јазик 1 
2. професор по англиски јазик 1 
3. инструктори^ за практична настава 3 

4. Текстилно училиште со практична обука — Штип 

1. професор (наставник) по математика 1 
2. наставник по технологија на предење 1 
3. стручен: учител но ткаечка пракса 1 
4. стручен учител по предилска пракса 1 

5. Гимназија — Штип 
1. професор по физика 1 
2. професор по француски јазик 1 
3. професор по историја 1 
4. професор по математика 1 
5. професор (по филозофија и полит, еконо-

мија 1 

в. Гимназија — Струмица 
1. професор по филозофија 1 
2. професор по француски јазик 1 
3. професор по математика 1 
4. професор Онаставник) по фискултура 1 
5. економисти за економските паралелки 5 

7. Земјоделско училиште — Струмица 

1. агрономи со земјоделски факултет 4 
2. професор по руски јазик 1 
3. професор по историја и географија 1 

I 

Трговско училиште со практична обука — С а -
мица 
1. професор по македонски јазик I 
2. професор по француски јазик 1 
3. економисти со економски факултет 2 
4. професор по хемија и технолошка 1 
5. учители по практична обука 2 

9. Економско училиште — Кочани 
1. економисти со економски факултет 3 
2. професор по историја 1 
3. професор по математика 1 
4. професор по француски јазик 1 
5. професор по технологија и сток сознание 1 

10. Економско училиште — Берово 
1. економисти со економски факултет . 3 
2. професор по технологија 1 
3. професор по француски јазик 1 
4. наставник по стенографија , 1 
5. професор (наставник) по фискултура 1 

11. Рударско индустриско училиште со практична 
обука — Пробиштип 
1. професор (наставник) по македонски јазик I 
2. професор (наставник) по математика 1 
3. наставници за машински предмети 3 
4. наставник (стр. учител) по фискултура и 

предвојничка обука 1 
5. стручни учители за рударска пракса : 3 
6. стручни учители за металска пракса 3 

12. Училиште со практична обука/ пољоделци - -
трактористи 
Л. агрономи 2 
2. учители трактористи за пракса 2 
3. земјоделски техничари по сточарство 1 

Г) ВОСПИТАНИ ВО УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ ПРИ: 
1. Учителска школа — Штип 

1. воспитачи 4 

2. Училиште за медицински сестри — Штип 
1. воспитачки 2 

3. Текстилни училишта — Штип 
1. воопитачи 2 

4. Економско училиште - - Кочани 
1. воопитач 1 
2. воспитачка 1 

5. Земјоделско училиште — Струмица 
1. восиитач 1 

6. Трговско училиште со практична обука ^ Стру-
мица 
1. воопитачи 2 
2. воспитачка 1 

7. Рударско училиште со практична обука — Про-
биштип 
1. воопитачи 3 

8. Училиште со практична обука за пољоделцк 
трактористи — Св. Николе 
1. воспитани 2 
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У е л О Б И : 

Во училиштата предност имаат професори со 
повеќегодишна практика и положен стручен испит. 

За учители по пракса и стручните предмети 
"доаѓаат во предвид и среднисти со соответна струч-
на спрема и 5 години практика. 

Обезбедени станови: Берово — за сите еконо-
мисти 

Штип — за стручните на-
ј ставници по тек-

стилни предмети. 
: : Св. Николе — управител 

на ученички дом. 
Професорите и наставниците во индустриско 

рударското училиште во Пробиштип имаат посебен 
додаток за работа под специјални услови. 

Д) СТОПАНСКИ УЧИЛИШТА 

1. Штип 
1. наставник по историја и географија 1 
2. наставник ((стручен учител) по фискултура 1 

2. Св. Николе 
1. наставник по математика и физика 1 
2. стручен учител машински смер 1 
3. стручен: учител дреопреработувачки смер 1 
4. стручен учител текстилен смер 1 

3. Струмица 
1. наставник по физика со технологија 1 
2. наставник по историја и географија 1 
3. наставник по металска технологија 1 

4. Кочани 
X. наставник по историја и географија 1 
2, наставник по физика и математика 1 

Еј) ОСНОВНИ УЧИЛИШТА - ПРЕДМЕТНА НА-
СТАВА - ШТИПСКА ОПШТИНА 

1. Основно училиште „Ванчо Прке" — Штип 
1. наставник по српски јазик 1 
2. наставници по француски јазик 2 
3. наставник по цртање 1 
4. наставник по историја 1 
5. наставник по математика I 
6. наставник (стручен учител) по фискултура 1 
7. управител на училиштето — професор или 

наставник 1 

2. Основно училиште — „Димитар Влахов" — Штип 
наставник по немски јазик 1 
наставник по македонски јазик 1 
наставник по историја 1 

3. Основно училиште „Моша Пијаде" — Штип 
1. наставник по македонски јазик 1 
2. наставник по француски јазик 1 
3. наставник по историја 1 
4. наставници по математика и физика 2 

4. Основно училиште с. Карбинци 
1, управител на училиштето 1 
2. наставници по македонски јазик 2 

- 3. наставници по математика 2 

4. наставници по географија и историја 2 
5. наставник по биологија и хемија 1 
6. наставник (струч. учител) по музика 1 
7. наставник (јструч. учител) по фискултура 1 

5. Основно училиште с. Крупиште 
1. наставник по географија и историја 1 
2. наставник по српски и француски јазик 1 
3. наставник по македонски јазик 1 
4. наставник по музика 1 
5. наставник по биологија и хемија 1 
6. наставник (стручен учител) по фискултура 1 
7. наставници по математика и физика ' 2 

6. Основно училиште — с. Три Чешми 
1. управител во училиштето' 1 
2. наставник по историја и географија 1 
3. наставник по математика и физика 1 
4. наставник по музика 1 
5. наставник по фискултура 1 
6. наставник по земјоделие 1 

7. Основно училиште с. Лесковица 
1. управител на училиштето 1 
2. наставник по математика и физика 1 
3. наставник по македонски и српски јазик 1 
4. наставник по биологија и хемија 1 

8. Основно училиште с. Драгоево 
1. наставник по географија и историја 1 
2. настав,ник по француски јазик 1 

9. Основно музичко училиште — Штип 
1. управител со музичка академија или 

сред. муз, учил. и 5 год. практика '1 
2. наставници по виолина 2 
3. наставник по клавир 1 
4. наставник по флејта 1 
5. настав1ник по солфеж ' 1 

СТРУМИЧКА ОПШТИНА 

1. Основно училиште „Сандо Масев" — Струмица 
1. наставник по македонски јазик 1 
2. наставник по историја 1 

2. Основно училиште „Маршал Тито" — Струмица 
1. управител со филозоф, факул. или ВШИ 1 
2. наставник по фискултура 1 

3. Основно училиште „Моша Пијаде" — Струмица 
1. наставник по музика - 1 

4. Основно музичко учииште — Струмица 
1. наставник по виолина 1 
2. наставник по клавир 1 

КОЧАНСКА ОПШТИНА 

1. Основно училиште „Раде Кратовче" — Кочани 
1. наставник по француски јазик 1 
2. наставник по српски јазик 1 

2. Основно училиште „Моша Пијаде" - Кочани 
1. наставник по француски јазик 
2. наставник по фискултура I 
3. наставник по математика 1 
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3. Основно училиште с. Оризари 
1. наставник по француски јазик 
2. наставник по фискултура 

4. Основно училиште с. Зрновци 
1. наставник по математика 
1. наста веиќ по цртање 

5. Основно музичко училиште — Кочани 
1. наставник (стручен учител) по теоретска 

настава 
2. наставник (стручен учител) по виолина 
3. наставник ((стручен учител) по труба и 

хорни 

4. наставник (стручен учител) по виолончело 

ОПШТИНА БЕРОВО 
1. Основно училиште Берово 

1. наставник по историја и географија 1 
2. наставник по математика и физика 1 
3. наставник по цртање 1 
4. наставник по француски јазик 1 

2. Основно училиште с. Будинарци 
1. наставник по македонски и српски јазик 1 
2. наставник по историја и географија 1 
3. наставник по француски јазик 1 
4. наставник по фискултура 1 

3. Основно училиште с. Русиново 
1. наставник по математика и физика 1 

ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

1. Основно училиште — Пехчево 
1. наставник по македонски јазик 1 
2. наставник по српски јазик 1 
3. наставник по француски јазик I 
4. наставник по математика 1 
5. наставник по музика 1 
6. наставник по' цртање 1 
7. наставник по фискултура 1 

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 

1. Основно училиште — Делчево 
1. наставници по македонски јазик 2 
2. наставник по српски јазик 1 
3. наставници по француски јазик 2 
4. наставник по географија 1 
5. наставник аго математика 1 
6. настав,ник по физика 1 
7. наставник по биологија 1 
8. наставник по цртање 1 

2. Основно училиште с. Драмче 
1. наставник по македонски јазик 1 
2. наставник по' француски и српски јазик 1 
3. наставник по математика и физика 1 
4. наставник по историја и географија 1 

3. Основно училиште с. Каменица 
1. наставник по македонски; јазик 1 
2. наставник по француски јазик 1 
3. наставник по- математика и физика 1 
4. наставник по историја и географија 1 

4. Основно училиште с. Тработивиште 
1. наставник по македонски, српски и фран-, 

цуски јазик 1 
2. наставник по математика и физика I 
3. наставник по историја и географија 1 
4. наставник по биологија ^ 1 
5. наставник по музика 1 

ОПШТИНА ВИНИЦА 

1. Основно училиште Виница 
1. наставник по биологија и физика ' 1 
2. наставник по француски јазик 1 
3. наставник по музика 1 

2. Основно училиште с. Блатец 
1. наставник по музика 1 

3. Основно училиште с. Калиманци II 
1. наставник по македонски, српски и фран-

цуски јазик 1 
2. наставник по математика и биологија 1 

ОПШТИНА ОБЛЕШЕВО 

1. Основно училиште с. Соколарци 
1. наставник по математика и физика 1 
2. наставник по српски јазик 1 
3. наставник по музика , 1 
4. наставник по фискултура 1 

2. Основно училиште - Облешево 
1. наставник по историја и географија ' 1 
2. наставник по српски јазик 1 
3. наставник по' музика 1 
4. наставник по фискултура 1 

ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
1. Основно училиште — Пробиштип 

1. наставници по математика и физика 2 
2. наставници по историја ,и географија 2 
3. наставник по француски јазик 1 
4. наставник по биологија и хемија 1 
5. наставник по музика 1 
6. наставник по фискултура 1 

2. Основно училиште с. Злетово 
1. наставник по македонски јазик 1 
2. наставник по математика и физика 1 
3. наставник по биологија 1 
4. наставник по француски јазик 1 
5. наставник по музика и цртање 1 
6. наставник по фискултура 1 

3. Основно училиште с. Трооло 
1. наставник по македонски и српски јазик 1 
2. наставник по француски јазик 1 
3. наставник по математика и физика 1 
4. наставник по биологија и хемија 1 
5. наставник по историја и географија I 

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 
1. Основно училиште Свети Николе 

1. наставник по српски јазик 1 
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2. наставник по француски јазик ) 
3. наставник по географија 1 
4. наставник по историја 
5. наставник по математика и физика 1 
6. наставник по музика 1 
7. наставник по фискултура 1 

2. Основно училиште с. Немањици 
1. управител на училиштето 1 
2. наставник по македонски јазик 1 
3. наставник по српска јазик 1 
4. наставник по француски јазик 1 
б. наставник по историја 1 
6. наставник по географија 1 
7. наставник по биологија 1 
8. наставник по музика I 

. 9. наставник по цртање 1 
10. наставник по фискултура 1 
11. наставник по земјоделие и домаќинство 1 
12. наставници по математика и физика 2 

3. Основно училиште с. Горубинци 
1. наставник по српски јазик 1 
2. наставник по француски јазик; 1 
3. наставник по историја 1 
4. наставник по географија 1 
5. наставник по цртање 1 

4. Основно училиште с. Ерџелија 
1. наставник по македонски и српски јазик 1 
2. наставник по француски јазик 1 
3. наставник по математика и физика 1 
4. наставник по историја 1 
5. наставник по музика 1 
в. наставник по цртање 1 

5. Основно училиште с. Павлешенци 
1. Управител на училиштето 1 
2. наставник по историја и географија 1 
3. наставник по математика I 
4. наставник по француски јазик 1 

ОПШТИНА РАДОВИШ 

1. Основно училиште — Радовиш 
1. наставник по математика 1 
2. наставник по зоологија 1 
3. наставник по француски јазик 1 
4. наставник по ботаника 1 
5. наставник по фискултура 1 

2. Основно училиште с. Ињево 
1. наставник по математика 1 

3. Основно училиште с. Конче 
1. наставник по македонски јазик 1 
2. наставник по математика 1 
3. наставник по историја 1 

4. наставник по биологија 1 

4. Основно училиште с. Подареш 
1. наставник по француски јазик 1 
2. наставник по Сторија 1 
3. наставник по биологија 1 

ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 

1. Основно училиште с. Вељуса 
1. управител на училиштето 
2. наставник по македонски јазик 
3. наставник по српски и француски јазик 
4. наставник, по фискултура 

2. Основно училиште с. Василево 
1. управител на училиштето 
2. наставник по македонски јазик 
3. наставник Ло математика 
4. наставник по биологија 
5. наставник по историја и географија 
6. наставник по туѓи јазици 
7. наставник по цртање 

3. Основно училиште с. Просениково 
1. управител на училиштето 
2. наставник по македонски јазик 
3. наставник по математика 
4. наставник по историја и географија 
5. наставник по туѓи јазици 
6. настав,ник по музика и цртање 
7. наставник по фискултура 

ОПШТИНА БОСИЛОВО 
1. Основно училиште с. Босилово 

1. наставници по географија и историја 2 
2. наставници по математика и физика 2 
3. настав,ник по француски јазик 1 
4. наставник по цртање х 
5. наставник по музика \ 
6. наставник по општо техн. воспитание 1 

2. Основно училиште с. Муртино 
1. наставници по историја и географија 2 
2. наставници по математика и физика 2 
3. наставник по француски јазик 1 
4. наставник по музика 1 
5. наставник по цртање 1 
6. наставник по општо техн. воспитание 1 

3. Основно училиште с. Иловица 
1. наставници по историја и географија 2 
2. наставници по математика 2 
3. наставник по француски јазик 1 
4. наставник по цртање 1 
5. наставник по музика 1 
6. наставник по техничко воспитание 1 

ОПШТИНА НОВО СЕЛО 

1. Основно училиште Ново Село 
1. Управител на училиштето 1 
2. наставник по македонски јазик 1 
3. наставник по француски јазик 1 
4. наставник по' математика и физика 1 
5. наставник по биологија 1 
6. наставник по цртање 1 
7. наставник по музика 1 
8. наставник по фискултура 1 

2. Основно училиште с. Колешино 
1. наставник по историја и географија 1 
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2. наставник по француски јазик 1 
3. настав,ник по математика 1 
4. наставник по цртање 1 
5. наставник по музика 1 
6. наставник по фискултура 1 

У с л о в и : 
На наставниците во селата им припаѓа беспла-

тен стан и огрев, во колку ги исполнуваат условите 
по Одлуката за бесплатен стан и огрев. 

На Наставничкиот персонал за стручно" теорет -
ските и практичните предмети им следува одделен 
додаток. 

Заинтересираните кандидати треба да се јаву-
ваат до школските одбори. Можат да се поднесу-
ваат молби и до повеќе школски одбори само во 
секоја молба кандидатот е должен да наведе во 
која школа најповеќе би сакал да биде примен. 

Кон молбата треба да бидат приложени: 
1. Податоци — движењето во службата и до-

кументи со кои се потврдуваат разлозите поради 
кое се бара примањето на служба; 

2. Документи за школски, односно стручните 
квалификации; 

3. Препис од оценките карактеристиките за ра-
бота во последните 3 години, во колку не се бара 
прво назначување; 

4. Сите документи предвидени во чл. 31 од За-
конот за јавните службеници. 

Во молбата треба да биде наведена точната 
г. адреса на боравењето на кандидатот во времето од 
:15 јДО 25 јуни 1959 година. 

срокот за пријавување на конкурсот е 31 мај 
: 1952 дедина. 

Секретаријат за просвета и култура 
на Народниот одбор на Штипска околија 

. Врз основа на член 244 од Законот за јавните 
службеници („,Службен лист на ФНРЈ" бр. 53/57 
год.), Советот за прошета и култура на Народниот 
одбор на Тетовска околија 

распишува 

РЕДОВЕН КОНКУРС 
за пополнување на слободните места во средни-
те, средни стручни училишта и основни училишта 
на подрачјето на Тетовска околија за учебната 

1959/60 година 

^Гимназија „Кирил Пејчиновиќ — Тетово 
— професор по германски и латински јазик 1 
— професор по математика 1 
— професор по физика 1 
— професор по македонски јазик 1 
УСЛОВИ: Кандидатите треба да имаат вишка 

стручна спрема и положен стручен: испит. 

2. Економски техникум „Чеде Филиповски" — Го-
стивар 
— професор по македонски јазик, со завр-

шен филозофски факултет 2 

— професор по француски јазик, завршен 
филозофски факултет 1 

— професор по' општа математика, со завр-
шен Природно-математички факултет 1 

-— професор по етнологија, со завршен тех-
нолошки или Природно-математички фа-
култет — група хемија 1 

— економисти за предметите: стопанска ма-
тематика и книговодство, со завршен еко-
номски факултет 3 

Земјоделско училиште — Тетово 
— професор агроном, за поледелство, со нај-

малку 5 години практика 1 
— професор или наставник по историја и 

географија, со завршен филозофски или 
ВИШ 1 

— наставник по хемија и биологија, со за-
вршена ВШИ 1 

— наставник по предвојничка обука и фис-
култура, со СФШ 1 

4. Основно училиште „Маршал Тито" — Тетово 
(Настава на македонски јазик) 

— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по српско-хрватски јазик 1 
— наставник по историја 1 
— наставник по географија 1 
— наставници по математика 2 
— наставник по музика 1 
— наставник по цртање 1 

5. Основно училиште „Лирија" — Тетово 
(^Настава на македонски јазик) 

— наставници по македонски јазик 3 
— наставник по математика 1 
— наставник по географија 1 
— наставник по биологија 1 

(Настава на поштарски јазик) 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по историја 1 
— наставник по биологија 1 
— наставник по математика 1 
— наставници по шиптарски јазик 2 
— наставник по музика 1 
— наставник по цртање 1 

6. Основно училиште „Андреја Савески" — Тетово 
(Настава на македонски јазик) 

— наставници по македонски јазик 3 
— наставник по српско-хрватски јазик 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по математика 1 
— наставник по музика 1 

(Настава на шиптарски јазик) 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по биологија 1 
— наставник по математика 1 
— наставник по шиптарски јазик 1 

7. Основно училиште „Братство-единство" — Тетово 
(Настава на македонски јазик) 

— наставници по македонски јазик 2 
— наставник по српско-хрватски јазик 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по историја -1 
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— наставник по математика 1 
(Настава на шиптарски јазик) 

— наставник по шиптарски јазик Ј 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по географија 1 
— наставни,к по биологија 1 
— наста веиќ по математика 2 

8. Основно училиште „Истигбал" — Тетово 
(Настава на турски јазик) 

— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по турски јазик 1 
— наставник по историја ' 1 
— наставник по биологија 1 
— наставник по математика 1 
— наставник по музика 1 

9. Специјално текстилно училиште — Тетово 
— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по математика и хемија 2 
— наставник по практична обука — ткаач 

со положен стручен испит за висококва-
лификуван работник 1 

— наставник по практична обука — предач, 
со положен стручен испит за висококва-
лификуван работник 1 

— наставник по практи,чна обука — боја-
џија, или апретер со положен стручен 
испит за висококвалификуван работник 1 

— стручни наставници со завршена техн. 
текст, школа 3 

10. Училиште за ученици во стопанство — Тетово 
— наставник по македонски јазик: 1 
— наставник по математика и физика 2 
— наставник по историја 1 
УСЛОВИ: за наставниците завршена ВШИ или 

учители со завршено учителско образование, поло-
жен стручен испит и 7 години да предавале во ви-
шите одделенија на осмолетки. 

11. Основно училиште „Моша Пијаде" — Гостивар 
(Настава на македонски јазик) 

— настава по македонски јазик 1 
(Настава на поштарски јазик) 

— наставник по' биологија, со завршена 
ВПШ или учител со положен стручен 
испит и да предавал биологија повеќе од 
5 години 1 

12. Основно училиште „Петре Јовановски" — Го-
стивар 

(Настава на македонски јазик) 
— настав-ник по математика — физика 1 

(Настава на турски јазик) 
— наставник по француски јазик, со завр-

шена ВПШ или учител со пракса од 5 
години и да предавал француски 1 

— наставник по турски јазик, со завршена 
ВПШ или учител, со пракса 1 

— наставник по математика — физика 1 
13. Основно училиште „Прпарими" — с. Чегране 

(Настава на шиптарски јазик) 
— наставник по македонски јазик, или учи-

тел со 5 години пракса — македонец 1 

— наставник по француски јазик, илл учи-
тел што продавал француски јазик пове-
ќе од 3 години 1 

— наставник по биологија и хемија 1 
— наставник по математика 1 

14. Основно училиште „Вардар" — Вруток 
(Настава на македонски јазик) 

— наетваник по македонски јазик ^ 1 
— наставник по математика — физика 1 

15. Училиште за ученици во стопанство — Гостивар 
— Раководител, со завршена ВПШ или учи-

тел со положен стручен испит и прак-
тика од 5 години 1 

— наставник по математика 1 

16. Основно училиште Теарце 
(Настава на македонски јазик) 

— наставник по математика 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по историја 1 
— наставник по македонски јазик 1 

(Настава на шиптарски јазик) 
— наставник по математика 1 

17. Основно училиште с. Јанчиште 
(Настава на македонски јазик) 

— наставник по српски јазик 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по математика 1 
— наставник по пеење . 1 
— наставник по физичко воспитување 1 

18. Основно училиште с. Вратница 
(Настава на македонски јазик) 

— наставник по српски јазик 1 
— настав,ник по историја 1 
—- наставник по цртање 1 
— наставник по физичко воспитување 1 
— наставник по пеење 1 
УСЛОВИ: За наставниците завршен филозоф-

ски факултет или ВПШ по соответни предмети, или 
средна стручна спрема со повеќе од 3 години прак-
тика. За наставниците по физичко воспитување за -
вршена средна фискултурна школа 

19. Основно училиште с. Врапчиште 
(Настава на македонски јазик) 

— наставник по фискултура со познавање на 
јазиците шиптареки и турски, со ВПШ 1 

^Настава на шиптарски јазик) 
— наставник по поштарски јазик 1 
— наставник по математика 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по биолошко"хемиска група 1 

(Наставник на турски јазик) 
— наставник по турски јазик 1 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник: по физика и математика \ 
— наставник по биолошко-хемиска група 1 
— директор на Основното училиште Врап-

чиште, со завршена ВИШ, 10 год. прак-
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тсѕха, со зн,аење на јазиците македонски, 
поштарски и турски 1 

УСЛОВИ: Наставниците да имаат завршена 
ВПШ. 

2С. Основно училиште — Маврови Анови 
— наставник по исто,рија и географија 1 
Со завршена ВИШ или учителска школа. 

21. Основно училиште с. Боговиње 
(Настава н,а шиптарски јазик) 

— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по физика и хемија 1 
— наставник по географија 1 
— наставник по математика 1 

22. Основно училиште — Челопек 
— наставник по поштарски јазик 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по физика и хемија 1 
— наставник по фискултура 1 
УСЛОВИ: за наставниците завршена ВПП1 или 

учител со најмалку 3 год. практика и познавање на 
македонскиот и шиптарскиот јазик. 

23. Основно училиште с. Желино 
(Настава на пшптарски јазику 

— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по математика 1 
— наставник по географија 1 

"— наставник по' историја 1 
— наставник по биологија 1 
— наставник по хемија 1 
— наставник по цртање 1 
— наставник по политехничко образование 1 
— ,наставник ,по земјоделие 1 
УСЛОВИ: за наставниците завршена ВПШ, ос-

вен за наставниците по земјоделие, земјоделско 
училиште. 

ОПШТИ УСЛОВИ 

На Наставничкиот персонал по стручно-теорет-
ските и практичните предмети им следува одделен 
додаток. 

Заинтересираните кандидати треба да се јаву-
ваат до школските одбори. Во молбата кандидатот 
е должен да наведе во која школа најповеќе сака 
да биде примен, бидејќи може и до повеќе ШКОЛСКИ 

одбори да поднесе молба. 
Кон молбата треба да бидат п,риложени: 
1) податоци за движење во службата и доку-

менти со кои се потврдуваат разлозите поради што 
се бара примање во служба, 

2) документ за школски, односно стручни ква-
лификации, 

3) препис од оценките-карактеристиките за ра-
бота во последните 3 години во колку не бара прво 
назначување, 

4) сите документи предвидени во чл. 31 од ЗЈС. 
Во молбата треба да биде наведена точната ад-

реса на боравењето на кандидатот во времето од 
15—25 јуни 1959 година. 

Рокот за пријавување е 31 мај 1959 година. 

Привремениот совет на Заводот за рибарство 
на НРМ врз основа на чл. 27 и 105 од Законот за 
организацијата на научната работа, распишува 

К О Н К У Р С 

за преизбор на работни места за звањата: виши 
научен соработник, научен соработник, асистент, 
виши стручен соработник и. стручен соработник во 
следните отсеци: , 

Рибарски отсек — три работни места 
Хидробиолошки отсек — две работни места и 
Хидрохемиски отсек — едно работно место. 
Преизборот ќе се врши согласно со Законот за 

организацијата на научната работа чл. 55, 56 и 103. 
Пријавите за конкурсот со потребните доку-

менти по Законот за јавните службеници, кратка 
биографија и список на научни и стручни трудови, 
се доставуваат до Заводот за рибарство — Скопје 
до 31 октомври 1959 година. Доколку работните ме-
ста не се пополнат до овој рок, конкурсот продол-
жува до крајот на 1959 година, (1160) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

За еден редовен професор за предметот Педоло-
га ја на Земјоделскиот оддел. 

Рок за пријавување е еден месец по објавува-
њето на конкурсот. 

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

Кон пријавата кандидатот треба да приложи 
диплома и документи по чл. 31 од Законот за јав-
ните службеници. Кандидатите државни службе-
ници поднесуваат извод од службеничкиот лист. 
Покрај пријавата треба да се достави кратка био-
графија со податоци за досегашната работа и служ-
бовањето на кандидатот, список на научните и 
стручните трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

Кандидатите треба да имаат докторат или при-
мен хабилитационен труд. (1159) 

Советот на Вишата педагошка школа во Скопје 
во смисла на чл. 33 од Законот за ВИШ, распишува 

К О Н К У Р С 
за наставници по следните предмети: 

1. За 2 наставника (предавач на ВПШ или про-
фесор на ВШИ) за предметот: англиски јазик и 
,литература; 

2. За 1 наставник Одредавач на ВШИ или про-
фесор на ВПЦ1) за предметот: физика; 

3. За 1 лаборант по предметот1 физика; и 
4. За раководител на техничка работилница 

при ВПШ. 
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За звањето професор на ВИШ кандидатите 
треба да ги исполнуваат следните услови: факул-
тетска или рамна со неа спрема, најмалку десет 
години успешна работа во струката, самостојни 
стручни работи и способност за наставнички ра-
бота. За звањето предавач на ВПШ кандидатите 
треба да ги исполнуваат следните услови: факул-
тетска или рамна со неа спрема, најмалку пет го-
дини успешна работа во струката и способност за 
наставничка работа. 

За звањето лаборант кандидатите треба да ги 
исполнуваат следните услови: завршено средно тех-
ничко училиште — ел ектро-ма шински отсек и нај-
малку 3 години практика. 

За работното место: раководител на техничката 
работилница кандидатите треба да ги исполнуваат 
следните услови: завршено средно техничко учи-
лиште — електро-машински отсек или завршено 
училиште со практична обука — метален или елек-
тро смер или завршена виша стручна педагошка 
школа и најмалку 3 години практика. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат: 
диплома за високо, односно средно образование, 
биографија, список на објавените стручни работи 
или самите работи, извод од службеничкиот лист и 
согласност на органот односно установата во која 
работи дека може да конкурира. 

Пријавите се поднесуваат во секретаријатот на 
Школата до 20 јуни оваа година. (1091) 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 329/58. 01272) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-1Х-1958 год. под рег. бр. 6/56, свеска II е запи-
шано конституирањето на Трговското претпријатие 
,.Радио-електро центар" — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 336/58. (1273) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 8-1Х-1958 год. 
под рег. бр. 1/56, свеска И е запишано следното: 
Се овластува лицето Зуламоски Стеван покрај до-
сега овластените лица Ице Ристески и Коста Крс-
тески да ја потпишува Специјализираната задруга 
за унапредување на тутунопроизводството „Напре-
док" — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 326/58. (1274) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-1Х-1958 год. под рег. бр. 2/55, свеска II е запи-
шано следното: Трговското претпријатие ,Дрници" 
— Прилеп својата стопанска дејност: продажба на 
месо, преработки од месо и жива стока, отсега ќе 
ја врши на мало и големо. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 335/58. (1275) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ШУМАРСКИОТ 
ИНСТИТУТ НА НРМ - СКОПЈЕ 

ул. Фридрих Енгелс бр. 2 

распишува 

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

УПРАВИТЕЛ на Експерименталната станица — 
Битола. 

Услови: завршен шума,рски факултет, регули-
рана војна обврска и потребна практика во стру-
ката. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а положајна по решението на Извршниот со-
Ѕет на НР Македонија. 

Молбите се документи по член 31 од Законот за 
јавните службеници ќе се примаат во Шумарскиот 
институтот на НРМ, во срок од 15 дена по објаву-
вање на конкурсот. (1162) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15-1Х-1958 год. под рег. бр. 6/56, свеска II е запи-
шано следното: Поради оформување во претприја-
тие фирмата на Трговскиот дуќан „Никола Тесла" 
- Прилеп се менува и отсега ќе гласи: Трговско 
претпријатие „Радио-електро центар" — Прилеп. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 165 на страна 443 е запишано следното; 
Покрај досегашните потписници на Градежното 
претпријатие „Гранит" — Скопје и тоа: Саве Гаџов-
ски, директор, и Андоновски Стефан, шеф на кни-
говодството, претпријатието ќе го потпишуваат Ко-
чо Китановски, инженер, Димитар Теохаров, гла-
вен инженер, и Тодор Димитровски, шеф на комер-
дијалното одделение. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 709/58. 01323; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 467 на страна 1300 е запишано следи зто: 
Стојковски Милан, досегашен шеф на сметковод-
ството на Индустриската кланица со ладилник — 
Скопје, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За директор на стопанско-сметководниот сектор' 
на Индустриската кланица со ладилник — Скопје 
е назначена Трајкова Иван Јованка, која кланицата' 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето со старите потписници: 
Кардалов Димитар, шеф на погонското книговод-
ство, Панче Кондов, директор, Киро Тренчев, Ди-
митар Димитров и Стево Дракуловски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 732/58. (1324.) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните" 
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под рег. бр. 311 на страна 813 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Претпријатието — трговски дуќан за инду-
стриски стоки „Ревија" — Скопје, бидејќи со реше-
нието на Народниот одбор на општината „Кале" — 
Скопје бр. 92 од 12-1Х-1958 год. е припоено кон но-
воформираното Трговско претпријатие за промет со 
текстил, галантерија и конфекција „Ревија" — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 727/58. (1325) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 152̂  на страна 413 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието — трговски дуќан за ин-
дустриски стоки „Текстил" — Скопје, бидејќи со 
решението на Народниот одбор на општината „-Ка-
ле" - Скопје бр. 92 од 12-1Х-1958 год. е припоено 
кон новоформираното Трговско претпријатие за 
промет со текстил, галантерија и конфекција „Ре-
вија" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 728/58. (1326) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека БО регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 147 на страна 397 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Претпријатието — трговски дуќан за индустри-
ски стоки „Нов ден" - Скопје, бидејќи со реше-
нието на Народниот одбор на општината ,,Кале" - -
Скопје бр. 92 од 12-1Х-1958 год. е припоено кон Тр-
говското претпријатие за промет со текстил, галан-
терија и конфекција „Ревија" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 727/58. 01327) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 46 на страна 133 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Претпријатието 
„Градинар" увоз-извоз — Скопје за потписник се 
определува и шефот на книговодството Марковски 
Спасе, кој е прашен преку конкурс. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 700/58. (1328) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 54 на страва 157 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Железничкото транс-
портно претпријатие во Скопје Унковски Костадин, 
в д. директор, и Тоневски Борис, шеф на финан-
оовиот отсек, се разрешени од должност и им пре-
станува правото за потпишување. 

За потписници на претпријатието, покрај досе-
гашните инж. Никола Тозија, началник на експло-
атационото одделение, Трајко Николовски, начал-
ник на финансовото одделение, Тодор Ордановски, 
референт за финансирање на инвестициите, се на-
значуваат и следните лица: Милко М. Карадин-
чевски, началник на сообраќај но-комерциј агино го 

одделение, и инженерот Градимир Т. Поповиќ, шеф 
на отсекот за книговодство. 

Досегашниот началник на експлоатационото од^ 
д ел ение инженерот Никола Тозија се разрешува од 
таа должност и.се назначува за директор на прет-
пријатието, согласно со решението на Извршниот 
совет на НРМ - Скопје, бр. 19—-804/1 од 29-Ш-1958. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 655/58. (1329) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 62 на страна 177 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Самостојниот трговски дуќан за промет со 
текстил и манифактурии стоки на мало „Партизан-
ска" — Скопје, бидејќи се решението на Народниот 
одбор на општината ,,Кале' -- Скопје бр. 91 од 12-
1Х-1958 год. е припоено кон новоформираното Тр-
говско претпријатие за промет со текстил и галан-
терија на мало „Партизани" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 736/58. (1330) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 344 на страна 911 е запишало следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието"дуќан за индустриски стоки 
„Велур" — Скопје, бидејќи со решението на Народ-
ниот одбор на општината „Кале" — Скопје бр. 91 
од 12-1Х-1958 год, е припоено кон новоформираното 
Трговско претпријатие за промет со текстил и га-
лантерија на мало „Партизани" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 735/58. (1331; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 87 на страна 251 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината ,Идадија" — Скопје бр. 4593 од 4-У1-1958 
год. дејноста на Бирото за организација и унапре-
дување на трговијата и угостителството на НРМ -
Скопје во иднина е: укажување стручна помош на 
стопанските организации и претпријатијата во об-
ласта на трговијата и угостителството, а со цел за 
унапредување на нивната организација и поодува-
ње. Оваа помош воглавно треба да се состои од 
следното: 

а) укажување помош во правилното раково-
дење, во организацијата и техниката на општото, 
комерциј а дното и стопан)ско- сметко водното посл т -
вање по пат на усмени и писмени упатства и тума-
чење на законските прописи и раснион на држав-
ните органи; 

б) укажување помош по пат на водење, среду-
вање и ревизија на целокупното поодување на прет 
пријатната, ажурирање и средување на книговод-
ството, составување на анализи и завршни сметки; 

в) организирање и одржување разни стручни 
предавања, семинари и консултативни состаноци од 
областа на организацијата и поодувањето на тргов-
ската и угостителската мрежа, за службениците 
стопанските организации и претпријатијата; 
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т) давање на стопанските организации и прет-
пријатијата преку правната служба правни совети 
во врска со нивното побелување; 

д) уредување појдовните простории на стопан-
ските организации и претпријатијата, изработува-
ње на проекти и скици за уредување на продавни-
ците, магацините и останатите пословни простории; 

е) за полесно спроведување на горе поброените 
задачи Бирото може да издава свои повремени спи-
санија, билтени, циркулари, рекламни афиши, по-
словни книги, обрасци и слично. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 737/58. (1332) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 160 на страва 412 е запишано следното' 
Методи Демеиески, досегашен директор на Фабри-
ката за масло „Велес" — Титов Велес, е разрешен 
од должност и од 1-УШ-4958 год. му престанува 
правото за потпишување. 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Титов Велес бр. 4926/1 од 28-УН-1958 г. 
за директор на Фабриката е назначен Андон Нача-
ров, кој Фабриката ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 702/58. (1334!) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 3 на страна 5 е запишано следното: Со-
гласно со записникот од одржаното годишно собра-
ние на Земјоделската задруга „Козјак", с. Ореше 
— Титоввелешко, од 6-1Х-1958 год. стариот управен 
одбор на задругата е разрешен од должност. За чле-
нови на новиот управен одбор се избрани следните 
лица: Веле Стојанов Вељановски, Бранко Нацев 
Петковски, Веле Делов Ѓурчиновски, Борис Јова-
нов Мирчевски, Борис Крстев Стојановски, Мито 
Дончев Горчиновски и Ристе Миланов Игњатовски. 

Исто така и досегашните членови — потписници 
на задругата и тоа: Андон Мицков Деловски, прет-
седател, и Петрија Николовски, благајник, се раз-
решени од должност и им престанува правото за 
потпишување. За нови потписници се избрани Бо-
рис К. Стојановски, претседател, и Негрија В. Ни-
коловски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 710/58. (1333) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 123 на страна 315 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Тетово бр. 04—8536/1 од 11-1Х-1958 год. 
дејноста на Трговското претпријатие со колонијални 
стоки ,Деликатес" — Тетово во иднина се проши-
рува и со: а) парфимериски и козметички стоки; 
б) саати, бижутерија и драгоцени производи; в) бо-
ја за чевли, боја за текстил и хемиски прибор; и 
г) електрични материјали. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 713/58. (Ј1335) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 32Ј. на страна 627 е запишано следеното: 
Досегашниот заменик директор на Угостителското 
претпријатие на мало „Шар Планина" — Тетово е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За заменик директор на претпријатието е на-
значен Николовски Јован, кој со стариот потписник 
в. д. директорот Симо Божиновски, претпријатието 
ќе го потпишува Е о границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 658/58. (1330Ј 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 233, на страна 679 ̂ е запишано следното: 
Досегашните потписници на Столарското претпри-
јатие „Бор" — Тетово и тоа: Ристо НИКОЛОВСКИ, ди-
ректор, и Васко Илиев Трифуновски, шеф на смет-
ководството, се разрешени од должност и им пре-
станува правото за потпишување. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Тетово бр. 4110 од 18-1У-1958 год. за директор 
на претпријатието е назначен Никола Филиповска. 
За шеф на сметководството е назначен Хамза Бе-
џет Хамзовски. Обајцата се овластени претприја-
тието да го потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат во границите на овластувањето заедно со 
Чедо Јефтовски, претседател на управниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 704/58. (1337) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува, 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 119 на страна 313 е запишано следното: 
Томе Андонов, досегашен директор на Кино прет-
пријатието „Хром" — Валандово, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Валандово бр. 2898 од 16-У-1958 год. за дирек-
тор на Кино претпријатието „Хром" — Валандово 
е назначен Никола Димитров Петров, кој ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 733/58. (1339) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека ЕО регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 123 на страна 349 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Трговскиот дуќан на мало „Последна мода" 
— Крива Паланка, бидејќи со решението на Народ-
ниот одбор на општината Крлва Паланка е припоен 
кон новоформираното Трговско претпријатие на 
мало „Победа" — Крива Паланка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 752/58. (1341) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 120. на страна 343 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
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ќаните Трговскиот дуќан на мало „Метал" — Кри-
ва Паланка, бидејќи со решението на Народниот 
одбор на општината Крива Паланка е припоен кон 
новоформираното Трговско претпријатие на мало 
,,Победа" — Крива Паланка 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 751/58. (1342) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 768/58. (1347) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 125 на страна 353 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Трговскиот дуќан на мало „Единство" — 
Крива Паланка, бидејќи со решението на Народ-
ниот одбор на општината Крива Паланка е припоен 
кон новоформираното Трговско претпријатие на 
мало „Победа" — Крива Паланка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 750/58. (1343) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 199 на страна 589 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народ,ниот одбор на оп-
штината Куманово бр. 05—14744 од 24-1Х-1958 год. 
фирмата на Индустриската кланица во Куманово 
во иднина се менува и ќе гласи: Конзумна кланица 
— Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 739/58. (1344) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 38 на страна 101 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Трговскиот дуќан за текстил и галантерија 
„Партизани" — Куманово, бидејќи со решението 
на Народниот одбор на општината Куманово број 
15387/1 од 26-1Х-1958 год. е припоен кон Трговското 
претпријатие , ,Текстшшромет" — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 766/58. (1345) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 202 на страна 537 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на прегори ј ати јата и ду-
ќаните Претпријатието за промет со млеко и млечни 
производи „Шар" — Скопје, бидејќи со решението 
на Најродниот одбор на општината „Идадија" -
Скопје бр. 11225 од 15-Х-1958 год. е припоено кон 
Претпријатието за промет со млеко и млечни про-
изводи ,,Овче Поле" - Скопје, сметано од 1-Х-1953. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 755/58. (1348) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 185 на страна 491 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Дретпријатието-дуќан за млечни производи 
„Кораб" — Скопје, бидејќи со решението на На-
родниот одбор на општината „Идадија" — Скопје 
бр. 11225 од 15-Х-1958 год. е припоено кон Прет-
пријатието за промет со млеко и млечни производи 
,.Овче Поле" — Скопје, сметано од 1-Х-1958 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 753/58. (Ј1349) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 230 на страна 609 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Млекарницата „Кожуф" — Скопје, бидејќи со 
решението на Народниот одбор на општината „Ида-
дија" - Скопје бр. 11225 од 15-Х-1958 год. е при-
поена кон Претпријатието за промет со млеко и 
млечни производи ,,Овче Поле" — Скопје, сметано 
од 1-Х-1958 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 756/58. (1350) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на 'претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 54 на страна 139 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово бр. 15387/1 од 26-1Х-1958 год. 
Трговскиот дуќан „Партизани" — Куманово се 
припојува кон Трговското претпријатие за текстил, 
галантерија, кожи, гума, парфимерија и др. на мало 
,. Тексти лнромет " — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 758/58. (1346) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на ,претпријатијата и дуќа,ните 
под рег. бр. 248 на страна 697 е запишано следното: 
Тодор Чулев, досегашен директор на Градежното 
претпријатие ,,Кожув" - - Кавадарци, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
инж. Миодраг Станковиќ, технички раководител на 
претпријатието, кој со стариот потписник Магда 
Ефремова, книговодител, ќе го потпишува. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 205 на страна 545 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Идадија" — Скопје бр. 11225 од 15-Х-1958 
год. Претпријатието за промет со млеко и млечни 
производи ,,Кораб" — Скопје и Претпријатието за 
промет со млеко и млечни производи ,ДПар" г-
Скопје се припојуваат кон Претпријатието за про-
мет со млеко и млечни производи ,,Овче Поле" -т-
Скопје, сметано од 1-Х-1958 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 754/58. (1351) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 76 на страна 217 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Новинско-издавачкото 
печатарско претпријатие „Нова Македонија" 
Скопје и тоа: Лазо Мојсов, Миодраг Стојановиќ и 
ѓорѓи Домазетовски се разрешени од должност и 
им престанува правото за потпишување. Исто така 
му престанува правото за потпишување и .на Асен 
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Тодоров, кој и понатака останува на работа во 
претприј атието. 

За нови потписници на (претпријатието се на-
,значени следните лица: Трпе Димитар Јаковлевски, 
директор, Никола Кирков, пом. директор, и Михаил 
Јорданов Клинчев, шеф на сметководството, кои за-
едно со стариот потписник Драгиша У р даревски, 
зам. директор, претпријатието ќе го потпишуваат 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 760/58. (1352) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 43 на страна 127 е запишано следното: 
НИКОЛОВСКИ Никола, досегашен директор на Прет-
пријатието за туристичко-ссобраќај ни услуги и 
оправки „Аутотурист" — Скопје, е разрешен од 
должност, согласно со решението на Народниот 
одбор на општината ,ДСале" — Скопје бр. 49 од 
14-Х-1958 год. и му престанува правото за потпи-
шување. 

За в. д. директор на претпријатието со реше-
нието на Народниот одбор на општината „Кале" — 
Скопје бр. 10366 од 14-Х-1958 год. е назначен Живко 
Георгиевски, кој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со стариот потписник Гено Ганев Динев, 
шеф на сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 757/58. (1353) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 484, на страна 1354 е запишано след-
ното: Киро Илиев Трпковски, досегашен раково-
дител на Продавницата бр. 2 во Скопје (ул. „Бел-
градска" бр. 99) на Претпријатието за гумени про-
изводи ,,Вулкан" — Ниш, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

Со решението бр. 4994 од 15-1Х-1958 год. за ра-
ководител на продавницата е назначен Матиќ Дра-
ган, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 742/58. (1356) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 12 на страна 39 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Идадија" — Скопје бр. 6385 од 16-1Х-1958 
год. дејноста на Претставништвото „Озеха"—Скопје 
се менува и во иднина ќе гласи: а) давање на ин-
формации и рекламна дејност; и б) вршење на дру-
ги слични стопански услуги и тоа: 

1. снимање и изработка на рекламни и пропа-
гандни филмови, диапозитиви за економска про-
паганда, како и нивно прикажување по сите кине-
матографии; 

2. снимаше и изработка на фотографии за еко-
номска пропаганда; 

3. преработка, издавање или давање во штамиа 
на пословни дописи, етикети, амбалаж, пресликана, 
пропагандни проспекти, каталози, календари, во-
дичи, часописи и сл., како и сите останати средства 
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за економски публицитет на тржипггето, анализа 
на потрошувачка на стоката или мнение на потро-
шувачите на стоката, испитување ефикасностите 
на делувањето на пропагандите средства; 

4. експетиза на тржиштето, начин на пакување 
и опомена на стоката, вредност на средствата за 
пропаганда и слично; 

5. уредување на изложби, изведување на над-
ворешни и внатрешни декорации и уредувања, 
изведба на разни објекти за надворешна реклама, 
неонски реклами и пропагандни приредби; и 

6. застапување и организација на економска 
пропаганда и публицитет, иностраш сајмови во на-
шата земја и наши во иностранство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 717/58. (11354) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 534 на страна 1561 е запишано следното: 
Претпријатието во изградба на Електрохемискиот 
комбинат „,Билјана" — Скопје во иднина ќе го пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во грани-
ците на овластувањето и тоа: 

1. Индивидуално 
Досегашниот потписник в. д. директорот инже-

нер Радомир Матиќ, и понатака, а во негово от-
суство шефот на општиот сектор Димитар Чомов-
ски. 

2. Колективно 
В. Д. директорот инженер Радомир Матиќ, а во 

негово отсуство шефот на општиот сектор Димитар 
Чомовски, како и шефот на стопанско-сметковод-
(ниот сектор Димитар Трајков, по сите стопанско-
финансиски работи. 

Обврската е полноважна: под 1 со еден потпис, 
а под 2 со два потписа, согласно со решението на 
Народниот одбор на општината „Кисела Вода" — 
Скопје бр. 04—10703 од 30-1Х-1958 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 730/58. (13155) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 60 на 
страна 259 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Комитетот за надворешна трговија — Бел-
град број 10967 од 26-У-1958 год. фирмата на Делов-
ниот задружен сојуз за домашни Ракотворби „Коо-
ператива" — Скопје се менува и ќе гласи: Задру-
жен деловен сојуз за домашни Ракотворби „Коопе-
ратива" извоз-увоз — Скопје. 

Согласно со горе цитираното решение дејноста 
на Сојузот се проширува и со трговија и увоз на 
артикли од струките: 1) производи на домашната 
ракотворба и занаетчиството во целост; 2) гал ар-
териски артикли во целост; и 3) индустриски расте-
нија — само позиција 292—03—10 — трска. 

Исто така согласно со ^рецитираното решение 
се менува и називот на Комерцијалниот погон на 
Задружниот сојуз за домашни Ракотворби „Коопе-
ратива" — Скопје и во иднина ќе носи назив: За-
дружен деловен сојуз за домашни Ракотворби — 
Комерцијален погон ,,Кооператива" извоз-увоз — 
Скопје. 

Досегашните потписници на Задружниот дело-
вен сојуз за домашни Ракотворби — Комерцијален 
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погон „Кооператива" извоз-увоз — Скопје: Бужа-
ревски Глигор и Донева Голубинка се разрешени 
од должност и им престанува правото за потпишу-
вање. На нивни места се назначени за потписници: 
Ѓоре Пенов, шеф на сметководството, и Лазо Еле-
новски, кои заедно со старите потписници Иван Н. 
Марковски, в. д. директор, и Неетојр Черегтналков-
ски, погонот ќе го потпишуваат. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 631/58. (1337) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 142 на страна 383 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Идадија" - Скопје бр. 12510 од 18-1Х-1958 
год. фирмата на Претпријатието"дуќан за индустри-
ски стоки „Градски магазин" — Скопје се менува 
и во иднина ќе гласи: Трговско претпријатие на 
мало „Градски магазин" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 745/58. (1358) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 277 на страна 717 е запишано следното: 
Инж. Перо Нешов ски, досегашен директор на Зем-
јоделското стопанство „Рокомија" — Скопје, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

Со решението на Народниот одбор на општината 
,Дале" — Скопје бр. 48 од 12-1Х-1958 год. за дирек-
тор на стопанството е назначен Илија Карев, кој 
заедно со стариот потписник Младен Божиновски, 
шеф на сметководството, ќе го потпишува во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 738/58. 01359) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 266 на страна 689 е запишано следното: 
Продавницата во Скопје на Претпријатието „29 но-
ември" од Белград се преместува од ул. „Маршал 
Тито" бр. 41 на истата улица на број 53, по реше-
нието на Народниот одбор на општината „Идадија14 

- Скопје бр. 13151 од 25-1Х-1958 год. 
Исто така и досегашниот раководител на про-

давницата Љубомир Ивановски е разрешен од 
должност, а за раководител на продавницата е на-
значен Анчев Анче, кој не е овластен за потпишу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 729/58. (1360) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-ните 
под рег. бр. 154 на страна 405 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Тетово бр. 04—7344/1 од 11-1Х-1958 год. 
дејноста на Чевларската производителна задруга 
„Мишка" — Тетово се проширува во иднина и со 
производство на шекрет и метин. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 716/58. (1361) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 56, на страна 127 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Тетово бр. 9844 од 11-1Х-1958 год. Тргов-
ското претпријатие за огревни, градежни и желе-
зарски материјали „Дрвар" — Тетово во иднина, 
покрај дејноста трговија на мало со огревен и гра-
дежен материјал, електрични производи, велоси-
педи и друго, може да врши и трговија на големо 
со сите артикли. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 712/58. (1362) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 1 на страна 1 е запишано следното: 
Јосип Зовко, досегашен заменик директор на Ке-
рамичката индустрија „Кик" — Куманово, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

Со решението на Народниот одбор на општината 
Куманово бр. 14106/1 од 26-1Х-1958 год. за директор 
на Фабриката е назначен Живко Божиновски, кој 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето со Јордан Јосифовски, 
книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 769/58. (1368) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 250 на страна 657 е4 запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Трговското 
претпријатие за мешани индустриски, прехранбени, 
деликатесен и книжарски стоки на мало „Снабди-
тел" — Горче Петров и тоа: Никола Тунџовски, в.д. 
директор, и Митре Марковски, комерцијалист, прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето и книговоди-
телот Ристовски РИСТО. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 725/58. (1369) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 14 на страна 43 е запишано следното: 
Досегашниот в.д. директор на Претпријатието „Ра-
диоцентар" — Скопје Ристо Трпчевски со решението 
на Народниот одбор на општината „Идадија" — 
Скопје бр. 17304 од 6-1Х-1958 год. е назначен за ди -
ректор на 'претпријатието. Како таков понатака ќе 
го потпишува претпријатието со старите потпис-
ници Калачевски Велко, шеф на сметководството, 
и Лазаревски Стево, референт по продажба, и но-
воназначените Симо Аврамовски, шеф стопанско " 
смегководниогг сектор, назначен со конкурс, и Се-
куловски Тихомир, технички советник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 763/58. (1375) 
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ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

Согласно член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/55) и точка 62 од Упатството за извршување на 
Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1958 година („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 3/59), ги известуваме стопанските организации што се должни да го 
објават годишниот биланс за 1958 година (според образецот 13) во „Службен весник на 
НРМ", се молат да се'придржуваат во следното: 

1) износите во образецот 13 да се искажуваат во илјади динари; 

2) билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 13, 
и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано; 

3) покрај образецот 13 да се доставува и краток извод од извештајот за рабо- , 
тага на стопанската организација во 1958 година (како што е предвидено во Уредбата); 

4) во писмото да се напише на која стопанска гранка ќ припаѓа претпријатието, 
како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиш тето. 

На стопанските организации што не ќе се придржуваат до ова, билансите ќе 
им бидат враќани. 

Билансот и изводот од извеш тајот се доставуваат за објавување во „Службен 
весник на НРМ" во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1958 г. 

СОДРЖИНА 
Стр, 

83. Правилник за работното време, неделниот 
одмор и одморот во дните на државни праз-
ници на домашните помошнички што жи-
веат кај своите работодатели — — — 265 

84. Правилник за распоредување на домашн,ите 
помошнички во категории — — — — 265 

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 бр. 802-11/1-698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" И (2289) - Скопје. 


