
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 9 април 1960 
С к о п ј е 

Број 11 Год. XVI 

Претплатата за 1960 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 96 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

86. 
На основа член 77 став 1 и член 78 став 1 точ. 1 

од Законот за судовите, Народното собрание на 
Народна Република Македонија на Петнаесеттата 
заедничка седница на Републичкиот собор и Со-
борот на производителите, одржана на 23 и 24 март 
1960 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА ОКРУЖ-

НИОТ СУД ВО СКОПЈЕ 

I. Се разрешува од должноста, по негово ба-
рање, Јовановски Тодоров Радован, судија на Ок-
ружниот суд во Скопје. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 69 
24 март 1960 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

87. 
На основа член 80 став 4 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија, 

Народното собрание (на Народна Република 
Македонија на основа претресот по извештајот на 
Извршниот совет за работата во 1959 година, на 
Петнаесеттата заедничка седница на Републичкиот 
собор и Соборот на производителите одржана на 
23 и 24 март 1960 година ја донесе следната 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ИЗВЕШТАЈОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

ЗА РАБОТАТА ВО 1959 ГОДИНА 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија го усвои Извештајот на Извршниот совет 
за работата во 1959 година. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Бројј 244 
24 март 1960 година 

Скопје 
Пјретседател 

на Народното собрание, 
Лазар Коленцевски, е. р. 

88. 
На основа член 48 ст. 1 од Основниот закон за 

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

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР ВО СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИТЕ 

Член 1 
Пожарната заштита ги опфаќа сите работи кои 

се преземаат со цел да се спречи појавата од по-
жар како и да се спречи и оневозможи неговото' 
ширеше во стопанските организации и установите* 

I. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР 
ПРИ ГРАДЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ 

Член 2 
За благовременото преземање на потребни мер-

ки за заштита од пожар во објектите за индустри-
ско производство, магацините, работилниците, за-
водите, установите и другите објекти кои служат 
за јавни цели, Комисијата за ревизија на проек-
тите пред да го одобри проектот е должна да го 
консултира стручниот претставник на надлежниот 
орган на управата за внатрешни работи. 

Член 3 
Извршувањето на секоја промена во постојните 

објекти, просториите или погоните која може да 
има влијание на сигурноста на објектот од пожар, 
задолжително се пријавува на надлежниот орган 
на управата за внатрешни работи. 

Органот од претходниот став дава мислење за 
мерките за заштита од пожар кои се задолжителни 
за органот на управувањето при реконструкцијата. 

И. ПОСТАПКА ПРИ ОДРЕДУВАЊЕ НА ПРОТИВ-« 
ПОЖАРНИ МЕРКИ 

Член 4 
Заради спроведување на мерките за заштита 

од пожар, органот на управата надлежен за вна-
трешни работи на општинскиот народен одбор, со-
гласно чл. 17 од Основниот закон за заштитата од 
пожар, може да врши повремени (комисиски или 
поединечни) прегледи во стопанските организации 
и установите. 

За прегледот се известува соодветната стопан-
ска организација односно установа. Ако таа не се 
одзове на поканата, прегледот може да се изврши 
и во нејзино отсуство. 

При вршењето на прегледот се составува за-
писник во кој се констатира: 
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а> дали во објектот кој се прегледува има по-
гонски или други недостатоци кои би могле да 
предизвикаат појава на пожар или да овозможат 
пожарот да се прошири: 

б) дали се доволни и сигурни средствата и 
справите за гаснење, дали е и како е организирана 
самозаштитата на објектот за гаснење од појавени 
пожари, способноста на противпожарната единица, 
нејзината стручност и опременост, сигурноста на 
објектот кота не работи и дали има план за ева-
куација на поедини одделенија, односно целиот 
објект во случај на пожар или друга несреќа; 

в) дали во случај на пожар е загрозена сигур-
носта на целиот објект и на лицата запослени во 
него, како и сигурноста на соседните објекти од-
носно населбата. 

Член 5 
Покрај мерките за заштита од пожар според 

постојните прописи на основа извршениот преглед 
од претходниот член, а за конкретни објекти што 
ќе ги одреди Државниот секретаријат за внатре-
шни работи односно органот надлежен за вна-
трешни работи на народниот одбор на околијата, 
органот на управата надлежен за внатрешни ра-
боти на општинскиот народен одбор по укажана 
потреба со решение може да нареди во поедини 
стопански организации и установи цреземање на 
посебни мерки за заштита од пожар, како: 

1) изградување на потребен број ложароод^ 
бранбени зидови и преместување во други про-
стории на поедини уреди или материјали заради 
потребно пожароодбранбено растојание помеѓу 
оградите; 

2) изградување зидни хидранти со потребна 
јачина на водоводната мрежа односно надземните 
резервоари за снабдување на зидните хидранти; 

3) набавување на пожарна кола и опрема за 
истата; 

4) отстранување на отровните, експлозивни 
или запаливи предмети од местата што не се по-
годни за сместување на такви предмети; 

5) доведување во ред на електричната инста-
лација и уземнување на машините и електромо-
торите; 

6) забранување на пушењето, палењето на 
отворен огон или употреба на светилки со отворен 
пламен на одредени места; 

7) преземање на заштитни мерки против уфр-
лување од надвор на предмети што можат да при-
чинат пожар; 

8) воведување на постојанен надзор над дви-
жењето на лицата покрај местата каде се сместени 
запаливи и експлозивни материи и материи кои 
[развиваат отровни гасови; 

9) обезбедување нужно количество на вода и 
други средства за гаснење на пожари (земја, пе-
сок алат и др.), како и набавување на противпо-
жарни оправи, прибери и средства за современа 
заштита на објектот; 

10) отклонување на пречките што во случај на 
пожар би го отежувале спасувањето на луѓето и 
имотот или движението и употребата на цротив-
пожарните справи и опрема; 

11) определување на место за сместување на 
суровините, полупроиз в одите или производите ; и 

12) други мерки потребни за отклонување на 
опасности од пожар. 

Со решението со кое се наредуваат мерките за 
заштита од пожар ќе се одредат и рокови за нив-
ното извршување. 

Во случај на непостапување по решението од 
претходниот став, доколку претстои непосредна 
опасност од пожар, надлежниот орган со посебно 
решение може да ја запре работата во објектот, 
односно да' ја забрани употребата на средствата 
што можат да предизвикат пожар, до спроведува-
њето на наредените мерки. 

Член 6 
Против решението на органот на управата над-

лежен за внатрешни работи со кое се наредуваат 
пожаропретиазните мерки предвидени во претход-
ниот член може да се изјави жалба во срок од 
15 дена до повисокиот орган на управата надлежен 
за внатрешни работи. 

Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието кога се работи за преземање на итни мерки 
заради отклонување на непосредната опасност за 
животот на луте или имот од поголем обем што 
задолжително се констатира во решението. 

III, ВНАТРЕШНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОД ПОЖАР 
ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

И УСТАНОВИТЕ 

а) Противпожарна комисија 

Член 7 
За правилното и навременото спроведување на 

противпожарните мерки, како и за редовност сле-
дење на специфичните услови на пожарната за-
штита во стопанските организации и установите, 
органот на управувањето односно старешината 
образува противпожарна комисија. 

Противпожарната комисија се состои од 5—11 
члена во зависност од големината на објектот и 
проблемите на заштитата од пожар. 

За членови се именуваат инженери, техничари, 
шефови на потони, одговорниот службеник за тех-
ничка и здравствена заштита и други лица кои со 
своите стручни познавања можат да придонесат 
за подобрата пожарна заштита на објектот. При 
именувањето, органот од став 1 на овој член одре-
дува лице што ќе раководи со комисијата. 

Во поголеми стопански објекти покрај коми-
сијата од став 1 на овој член можат да се обра-
зуваат и противпожарни комисии по погони од 
3—5 члена. 

Член 8 
Противпожарната комисија: 
— ги разгледува сите проблеми од областа на 

пожарната заштита; 
— изработува перспективен и оперативен план 

за заштита на објектот од пожар; 
— води сметка за внатрешното и надворешното 

обезбедување на објектот (оградување, физичко 
обезбедување од пожар и др.); 

— утврдува дали пожарната заштита е пра-
вилно спроведена, дали има недостатоци што би 
могле да предизвикаат пожар или да бидат при-
чина за штетни последици ири појава на елемен-
тарни непогоди, мерките за отстранување од по-
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жар и дали задоволуваат, дали има во доволна 
мера средства, справи и опрема и каква е нивната 
исправност; 

— се грижи за формирањето на противпожар-
ната единица; 

— работи на противпож ар ното воспитување на 
работниците и службениците, запознавајќи ги со 
пожарната опасност како и со мерките и начинот 
за нејзиното отстранување. 

Во врска со работите од став 1 комисијата му 
предлага на органот на управувањето односно ста-
решината преземање на соодветни мерки. 

Поблиски прописи за работа на противпожар-
ните комисии донесува Државниот секретаријат за 
внатрешни работи во согласност со Секретаријатот 
за индустрија на Извршниот совет. 

Член 9 
Стопанските организации и установите се 

должни и по своја иницијатива да преземаат нуж-
ни мерки за заштитувањето од пожар на имотот 
со кој управуваат. Ако за утврдувањето на опас-
носта од пожар и преземање мерки за нејзиното 
отклонување е потребно посебно стручно знаење 
со кое лицата во претпријатието односно устано-
вата не располагаат, органот на управувањето од-
носно старешината се должни да побараат мислење 
и помош од стручни лица надвор од стопанската 
организација или установата. 

Во случај на непосредна опасност од пожар, 
противпожарната комисија односно раководителот 
на стопанската организација и установата се долж-
ни без одлагање да преземат заштитни мерки, а 
по потреба и да ја запрат работата и за тоа веднаш 
го известат органот на управувањето односно ста-
решината за донесување на надлежно решение. 

б) Посебни превентивни мерки 

Член 10 
Органот на управувањето односно старешината 

по предлог од противпожарната комисија со пра-
вилник ќе ги определи посебните мерки за зашти-
та од пожар во стопанската организација односно 
установата. 

Со правилникот од претходниот став се опре-
делуваат превентиви ите мерки за заштита од по-
жар, постапката на противпожарната единица и 
должностите на работниците и службениците во 
случај на пожар. Правилникот го одобрува органот 
на управата за внатрешни работи на општинскиот 
народен одбор. 

Член 11 
Органот на управувањето односно раководите-

лот ќе го одреди начинот и мерките за заштита од 
пожар за времето кога стопанската организација 
односно установата не работи. 

Член 12 
Раководете лог на стопанската организација 

или установата се грижи сите членови на работ-
ниот колектив да бидат обавестени за опасностите 
од пожар кои постојат во објектот. Тој се грижи 
противпожарните мерки, кои се задолжителни за 
•сите работници и службеници да се истакнат на 
видан места во објектот. 

IV. СОРАБОТКА НА ИНСПЕКЦИСКИТЕ ОРГАНИ 
СО ОРГАНИТЕ НА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 13 
Во вршењето надзор над спроведувањето на 

мерките за заштита од пожар органите на упра-
вата за внатрешни работи соработуваат со инспек-
циите и со останатите заинтересирани органи. 

Инспекциските органи, доколку во вршењето 
на работите од својот делокруг констатираат дека 
во стопанската организација или установата посто-
јат недостатоци што можат да имаат влијание на 
заштитата на објектот од пожар, должни се за тоа 
по најкус пат да го известат органот во чија над-
лежност опаѓа отклонувањето на тие недостатоци. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 14 
Со влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за пожаро пр етпа зни 
мерки во стопанските претпријатија и установи 
(„Службен весник на НРМ" бр. 1/51). 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Број 09-2212ј/1-1959 
4 февруари 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Потпретседател, 

Трајче Груески, е. р. Сграхил Гигов, е. р. 

89. 
На основа член 81 од Законот за државната 

управа, Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
И РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ЗА НАРОД-
НО ЗДРАВЈЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Член 6 од Уредбата за организацијата и рабо-

тата на Советот за народно здравје на Народна 
Република Македонија („Службен весник на НРМ" 
б|р. 42/59) се менува и гласи: 

„Советот како колегијален орган го сочинуваа* 
претседател и 20 членови. 

Во бројот на членовите влегува и секретарот 
на Советот кој по своето службено место е член 
на Советот. 

Именувањето односно изборот и разрешување-
то на претседателот и членовите на Советот се врши 
според одредбите на Законот за органите на упра-
вата во НРМ и оваа уредба". 

Член 2 
Член 7 став 1 се менува и гласи: 
„Претседателот и 9 членови на Советот ш име-

нува Извршниот совет". 
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Член 3 
Во член 52 и 53 став 2 зборовите „државниот 

секретар" се заменуваат со зборовите „секретар на 
советот". 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила од денот на неј-

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

Број 09-718/1 
19 март 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Груески, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

90. 
На основа член 24 став 2 од Законот за иско-

ристување на земјоделско земјиште („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 43/59), Извршниот совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СЛУЧАИ ВО КОИ 
НЕОБРАБОТЕНОТО ЗЕМЈИШТЕ НЕ СЕ 

СТАВА ПОД ПРИСИЛНА УПРАВА 

I 
Не се става под присилна управа земјоделско 

земјиште во граѓанска сопственост што се наоѓа 
вон подрачје на хидромедиоратив ен систем односно 
рамничарски места ако е под угар. 

Рамничарски^ места од претходниот став ги 
одредува народниот одбор на околината со рамнеа 
правно учество на обата собора. 

II 
Оваа одлука влегува во »сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу* 
блика Македонија". 

Број 09-891-/1 
25 февруари 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

91. 
На основа член 45 став 2 од Уредбата за орга-

низацијата и работењето на Извршниот совет 
(,^Службен весник на НРМ" бр. 21/58), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРЕТ-
СТАВКИ И ПОПЛАКИ НА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

I 
Се основа Комисија за претставки: и поплаки 

(во натамошниот текст: Комисија) како постојана 
комисија на Извршниот совет. 

II 
Комисијата во својот делокруг: 
1) ги претресува проблемите во врска со прет-

ставките и поплаките кои на Извршниов совет и 

другите републички органи им ги упатуваат гра-
ѓани, установи и организации и на Извршниот со-
вет и другите надлежни органи им предлага пре-
земање на мерки за решавањето на, проблемите 
што произлегуваат од претставките и поплаките 
(и за отстранување на утврдените неправилности, 
особено во поглед законитоста и експедитивноста 
во решавањето, како и односот спрема странките; 

2) му дава смерници на Бирото за молби и по-
плаки и може да му одреди поедини задачи во 
рамките на неговиот делокруг; 

3) ја следи работата на службите на народ-
ните одбори за претставки и поплаки, свикува сон 
ветувања со органите што ја вршат оваа служба 
и со други заинтересирани органи и установи за-
ради претресување на прашања од заеднички ин-
терес и им укажува на народните одбори на по-
требата од преземање на мерките по 'прашањата во 
врска со претставките и поплаките; 

4) соработува со Одборот за претставки, и жал-
би на Народното собрание на НРМ во поглед пре-
земање на мерки во врска со молбите и поплаките. 

III 
Комисијата му поднесува на Извршниот совет 

повремено, а најмалку еднаш годишно извештај за 
својата работа и работата на Бирото за молби и 
поплаки, заедно со општите податоци за поплаките 
упатени до соодветните органи на народните одбори 
и за начинот на нивното решавање. 

IV 
Комисијата се состои од претседател и 5 члена 

што ги именува Извршниот совет. 

V 
Претседателот на Комисијата ги приготвува и 

свикува седниците на Комисијата, на истите прет-
седава, и се грижи за извршувањето заклучоците 
на Комисијата. 

Ако .претседателот на Комисијата е спречен 
или отсутен, го заменува член на Комисијата што 
таа ќе го определи. 

VI 
Бирото за молби и поплаки ги извршува за-

клучоците на Комисијата и ја врши администра-
тивната и стручна работа на Комисијата. 

VII 
Оваа одлука влегува во сила од денот на неј-

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

Број 09-803/1 
19 март 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Потпретседател, 

Трајче Груески, е. р. Ограхил Гигов, е. р. 

92. 
На основа член 49 од Законот за станбените 

односи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 16/59), Из-
вршниот совет донесува 
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О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СЕКРЕТАРОТ НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ДА ДОНЕСЕ ПРА-
ВИЛНИК ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 

СТАНОВИ СО КОИ РАСПОЛАГА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1) Се овластува секретарот на Извршниот со-
вет во согласност со Извршниот совет да донесе 
правилник со кој ќе се регулира давањето на ко-
ристење станови изградени од средствата пред-
видени во претсметката на Извршниот совет на 
службениците и работниците на републичките ор-
гани, установи и организации, за чија станбена 
изградба се предвидени средства по претсметката 
на Извршниот совет. 

Со Правилникот ќе се регулира и давањето на 
користење станови од кои ќе се иселат носителите 
на станарског право и уселат во становите што ќе 
им се дадат на користење според претходниот став 
(член 52 од Законот за станбените односи). 

2) Со (Правилникот ќе се пропише претходната 
распределба на становите на поедини органи, уста-
нови и организации од точка 1 на оваа одлука да 
ја врши посебна комисија, чиј претседател и чле-
нови ги именува Извршниот совет. 

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

Бр. 09-807/1 
22 март 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Сграхил Гигов, е. р. 

93. 
На основа чл. 163 и 224 од Законот за јавните 

службеници Сл. лист на ФНРЈ" бр. 53/57, 44/58, 
1̂ /59 и 52/59) и член 3 од Уредбата за платите на 
државните секретари и службениците на други 
определени положаи („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 53/59), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЕКРЕ-
ТАРИ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРУГИ 

ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛОЖАИ 

I 
Основната плата на државните секретари из-

несува 42.000 динари а положај ната плата до 25.000 
динари месечно. 

Основната и положајната плата во рамките од 
претходниот став му припаѓа и на директорот на 
Заводот за стопанско планирање на НРМ, а поло-
жајната плата и на претседателот на Врховниот 
суд на НРМ. 

II 
Основната плата на државните потсекретари 

изнесува до 40.000 динари, а положај ната плата до 
22.000 динари месечно. 

Државните потсекретари можат да се поставу-
ваат во звање на управни службеници и во тој 
случај им припаѓа основна плата според звањето. 

Основна и положај на плата во рамките на 
оваа точка им припаѓа и на секретарите на репу-
бличките совети, како и на директорот на Заводот 
за статистика на НРМ. 

П1 
Решенија за одредување на основни и поло-

ж а ј ни плати во рамките од точката I и II од оваа 
одлука донесува Извршниот совет на НРМ. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се 

применува од 1 јануари 1960 година. 

Број 09-716/1 
19 март 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Гру јо е кн, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

94. 
На основа член 238 од Законот за јавните 

службеници) („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 53/57, 44/58, 
1/59, 52/59), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ПОЛОЖАЈ ПРОДЕКАН И 

ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ, ПРОРЕКТОР И 
РЕКТОР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

I. На службениците што се наоѓаат на положај 
Продекан и декан на факултет, проректор и ректор 
на Универзитетот им припаѓа посебен додаток. 

II. Посебниот додаток изнесува месечно: 
1. за положај ректор 20.000 динари 
2. за положај проректор и декан 15.000 динари 
3. за положај продекан 10.000 динари 
III. Оваа одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија" а ќе се применува од 1-Г-
1960 година. 

Бр. 00-8051/1 
19 март 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Гру јос ки, е. р. Ограхил Гигов, е. р. 

95. 
На основа член 5 во врска со член 47, 48 и; 49 

од Уредбата за патни надоместоци и другите тро-
шоци на јавните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 9/60), Извршниот совет донесува 

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

ПАТУВАЊА, НАДОМЕСТОК ЗА ОДВОЕН 
ЖИВОТ И КИЛОМЕТРАЖА 

I. Висината на дневниците за службени пату-
вања на службениците на републичките органи 
изнесува; 
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1. За службениците распоредени од XX до XI 
платен разред заклучно и техничкиот персонал ос-
вен за работниците кои имаат квалификации на 
висококвалификуван работник — 1.300 дин., 

2. За службениците распоредени од X до V 
платен разред и техничкиот персонал со квалифи-
кација на висококвалификуван работник — 1.500 д. 

3. За службениците распоредени од IV платен 
разред погоре — 1.700 динари., 

4. За службениците на кои платата се утврдува 
според (прописите од чл. 163 став 2 од Законот за 
јавните службеници донесени од Извршниот1 совет 
на НРМ (републички државни секретари и репуб-
лички државни потсекретари), за службени пату-
вања на територијата на НРМ — 2.000 динари а за 
службени патувања вон териториј ата на НРМ 
2.500 динари. 

II. Висината на надоместокот за одделен живот 
од семејството за службениците на републичките 
органи изнесува 6.000 до 10.000 динари. 

По исклучок на службениците од I и II врста 
и на техничкиот персонал со квалификации на 
висококвалификуван работник надоместокот може 
да се одреди и до 20.000 динари. Во случај доде-
лување на надоместокот повисок од 10.000 динари 
месечно старешината на органот е должен да до-
несе одделно образложено' решение. 

III. Висината на надоместокот во вид на кило-
метража за службениците на републичките органи 
изнесува 25 динари за секој изминат километар. 

IV. Оваа одлука влегува во сила од 1-IV-1960 
година, а ќе се објави во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-804/1 
19 март 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујосвд е. р. Ограхил Гигов, е. р. 

96. 
На основа член 7 став 2 од Законот за иско-

ристување на земјоделското земјиште („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 43/59), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

СТРУЧЊАЦИ 

I. Во Комисијата на стручњаци за давање ми-
слење за примена на мерките од член 6 став 1 од 
Законот за искористување на земјоделското зем-
јиште се именува по еден член од листата на зем-
јоделските стручњаци утврдена со ова решение. 

Во листата на земјоделските стручњаци од 
претходниот став влегуваат: 

1. Адамов инж. Никола, секретар на Земјодел-
ско-шумарската комора на НРМ — Скопје; 

2. Анчев инж. Тихомир, вонреден професор на 
Земј одел сжо-шумарскицг факултет! на УниверзиУ-
79Т0Т во Скопје; 

3. Атанасовски инж. Томе, директор на Земјо-
делското стопанство „Речица" во Куманово; 

4. Банџо инж. Горги, службеник во Заводот за 
сточарство; 

5. Венински инж. Киро, директор на Земјодел-
ското стопанство „Тафталице" во Скопје; 

6. Димитровски инж. Томе, директор на Заво-
дот за овоштарство'; 

7. Георгиевски инж. Бранко, директор та Зем-
јоделското училиште во Тетово; 

8. Гугучевски инж. Михаил, асистент на Зем-
јоделско-испитателниот институт во Скопје; 

9. Илиев инж. Александар, началник на Упра-
вата за водостопанството на, НРМ; 

10. Калев инж. Стојан, началник во Заводот за 
стопанско планирање на НРМ; 

11. Кочански инж. Панде, службеник на На-
родниот одбора на Битолска околија; 

12. Кацарски инж. Киро, управник на Стани-
цата за заштита на растенијата во Берово; 

13. Лазаров инж. Стојан, доцент на Земјодел-
(сконшумарскиот факултет на Универзитетот во 
Скопје;, 

14. Лазаровски инж. Ристо, асистент на Земјо-
делско-шумарскиот факултет на Универзитетот во 
Скопје; 

15. Милиќ инж. Љубиша, директор на Земјо-
делското стопанство »Дрвени Брегови" во Него-
тино; 

16. Михаилов инж. Илија, вонреден професор 
на 3емј оделско-шумарскиот факултет на Универ-
зитетот во Скопје; 

17. Михаилов инж. Крум, управник на Репуб-
личкиот деловен сојуз за памук — Струмица; 

18. Мустафа инж. Саид, директор на Земјодел-
ската станица — Скопје; 

19. Николовски инж. Благоја, началник во Се-
кретаријатот за земјоделство и шумарство на ИС; 

20. Пеев Васил, потпретседател на Сојузот на 
водните заедници; 

21. Пемовски инж. Диме, директор на Заводот 
за лозарство; 

22. Ризински инж. Стојан, инспектор на гра-
ничната карантинска служба за заштита на расте-
нијата во Гевгелија; 

23. Ристевски инж. Киро, директор на Земјо-
делското стопанство „Пелагонија" во Битола; 

24. Сарачинов инж. Христифор, началник на 
Управата за пасишта на НРМ; 

25. Смилевски инж. Смиле, директор на Заво-
дот за сточарство; 

26. Томовски инж. Киро, управник на Репуб-
личкиот деловен сојуз за сточарство „Огокоон" 
Скопје; 

27. Џеков д-р Ангел, началник на Управата за 
ветеринарна служба на НРМ; 

28. Христоманов инж. Христо, службеник во 
Институтот за памук во Струмица; 

29. Шалински д-р Трајко, директор на Вете-
ринарниот институт во Скопје; и 

30. токаревски д-р инж. Јордан, доцент на 
Земјоделско-шумарскиот факултет! на Универзи-
тетот во Скопје. 
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II. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09-502^1 
25 февруари 1960 година 

Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

97. 
На основа точка IV од Одлуката за основање 

Комисија за претставки и поплаки на Извршниот 
совет донесена под бр. 09-803/1 од 19-111-1960 го-
дина, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕ-
НОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА МОЛБИ И 

ПОПЛАКИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1) Во Комисијата за молби и поплаки на Из-
вршниот совет се именуваат и тоа: 

а) за претседател: 
— Трајче Труј оски, секретар на Извршниот 

совет; 
б) за членови: 
— Васил Ѓоргов, член на Извршниот совет 

на ПРМ; 
— Тома Кутурец, претседател на Одборот за 

молби и жалби на Народното собрание на НРМ; 
— Благој Левков, државен секретар за пра-

восудна управа; 
— Раде Гогов, пом. државен: секретар за вна-

трешни работи; 
— Бајрам Гоља, член на Секретаријатот нЈа! 

Републичкиот совет на синдикатите на НРМ. 
2) Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 09-8031/12 
19 март 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ, 

Секретар, Потпретседател, 
Трајче Грујоски; е. р. Сграхил Гигов, е. р. 

98. 
На основа член 11 став 2 од Законот за ловот 

(„Службен весник на НРМ" бр. 23/59;, Секретари-
јатот за земјоделство и шумарство на Извршниот 
совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 

КОРИСТЕЊЕ НА ЛОВИШТАТА 

Член II 
Висината на (надоместокот за користење на ло-

виштата се утврдува во рамките одредени со овој 
правилник, 

Член 2 
Надоместокот за секој хектар ловна површина 

изнесува и тоа за: 
1. прв бонитетен разред од 10—12 динари 
2. втор бонитетен разред од 8 — 10 динари 
3. трет бонитетен разред од 6 — 8 динари 
4. четврт бонитетен разред од 4 —6 динари 
5. петти бонитетен разред од 2 — 4 динари 

Член 3 
За ловишта на кои не е одреден бонитетот ви-

сината на надоместокот се одредува во рамките на 
износите одредени за прв бонитетен разред. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила >со< денот на 

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

Бр. 09-925Ј/1 
22 март 1960 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет, 

Методи Митевски, е. р. 

99. 
На основа член 3 став 4 од Законот за ловот 

(„.Службен весник на НРМ" бр. 23/59), Секретари-
јатот за земјоделство и шумарство на Извршниот 
совет донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЗАШТИТЕН И 

НЕЗАШТИТЕН ДИВЕЧ 

I. 
За заштитен дивеч се одредуваат следните 

животни: 
1. од влакнест дивеч: срната, еленот, дивата 

коза, дивата свиња, обичниот зајак, веверицата, 
рисот и мечката; 

2. од перјаст дивеч: големиот тетреб, малиот 
тетреб, лепггарката, фазанот, еребицата камењар-
ка, полската еребица, препелицата, дивите гулаби, 
грлицата, големата дропља, малата дропља, шту-
ките, ждраловите, пеликаните, лебедите, дивите 
гуски, пај ките, водните кокошки, водниот бик и 
леши на ржите. 

II 
За незаштитен дивеч се одредуваат следните 

животни: 
1. од влакнест дивеч: хрчакот, полкот, крали-

цата, текуницата, дивата мачка, волкот, чакалог, 
лисицата, кулата белка, кулата златка, творот, го-
лемата лисица, малата лисица, јазовецот и ведрата. 

2. од перјаст дивеч: чаплите, кормораните, вив-
ците, курлиците, чигрите, нуркачите, соколите, 
орлите, јастребите, чканците, еите, луњите, бу сиро-
вите и Браните. 
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III 
Оваа наредба влегува во сила со денот на неј-

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

Број 09-925/1) 
22 март 1960 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет, 

Методи Митевски, с. р. 

100. 
На основа член 34 став. 2 од Законот за ловот 

(„Службен весник на НРМ" бр. 23/59), Секретари-
јатот за земјоделство и шумарство на Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОШТЕТЕН ЦЕНОВНИК ЗА СТОРЕ-

НАТА ШТЕТА НА ЗАШТИТЕНИОТ 
ДИВЕЧ 

I. Надоместокот за сторената штета на зашти-
тениот дивеч се пресметува во износите одредени 
со ова решение. 

II. Надоместокот од претходната точка се од-
редува во износите и тоа за: 

С рн а та — — — — 15.000 дин. 
Срндачот — — — — 12.000 „ 
Срнче мало до 1 година — — — 7.000 „ 
Еленот и кошутата — — — — 50.000 „ 
Еленче до 1 година — — — — 20.000 „ 
Дивата коза — — — 15.000 „ 
Дивиот јарец — — — 12.000 „ 
Јарец до 1 година — — — — 7/)00 „ 
Дивата свиња — — 8.000 „ 
Нерезот — — — — 12.000 „ 
Диво прасе до 1 година — — — 5.000 ,, 
Обичниот зајак — — 5.009 „ 
Веверицата — — — 3.000 „ 
Рисот — — — — — 50.000 „ 
Мечката —1 — — — 50. ООО „ 
Голем и мал тетреб — — — — 15.000 „ 
Лештарката — — — — — — 5.000 5, 
Фазанот и фазанката — — — — 5.000 „ 
Еребицата камењарка —• — — — 5 ЈО 00 „ 
Полската еребица — — — — 5.000 ,, 
Препелицата — — — 500 „ 
Дивиот гулаб — — — 1.000 „ 
Гр лицата — — — — 500 ,, 
Големата дронља — — 5.000 ,, 
Малата дрогава — — 2.000 „ 
Шљуката — — — — 500 „ 
Ждралови — — — 10.000 „ 
Пеликанот — — — — — — 10.000 „ 
Лебедот — — — — 10.000 „ 
Дивата гуска — — — 1.000 „ 
Дивата пајка — — — 1.000 „ 
Водената кокошка — — — — 1.000 „ 
Водениот бик — — — — — — 1.000 „ 
Лешинари — — — 5.000 „ 
III. За секое уништено јајце на перја сти от ди-

веч од претходната точка на име надоместок ќе се 
плаќа 20^ од износот на надоместокот определен 

за односниот дивеч, а за секое уништено седало без 
јајца се плаќа 1.000 динари. 

IV. За убиениот дивеч кој е распаднат и не 
може да се утврди полот се плаќа највисокиот 
износ на надоместокот определен во точка I од ова 
(решение за односниот дивеч. 

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

Број 09-925/1ј 
22 март 1960 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет., 

Методи Митевски, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е, дека во текстот на Наредбата за одре-
дување на маржа во прометот на големо за ре-
зана граѓа од ела и смрека, објавена во „Службен 
весник на НРМ" бр. 8/60 се поткраднала долуна-
ведената грешка, поради што се дава следната 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАРЖА 

ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ЗА РЕЗАНА 
ГРАЃА ОД ЕЛА И СМРЕКА 

Во називот и во првиот ред од точка 1 наместо 
зборот) „смрека" односно „среќа" треба да стои 
зборот „.смрча". 

Од Државниот секретаријат за стоков промет 
на НРМ, 26-Ш-1960 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за вр-
шење спортски риболов, објавен во „Службен вес-
ник на НРМ" бр. 6/60 се потпаднала долунаведе-
ната грешка поради кое се дава следната 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

СПОРТСКИ РИБОЛОВ 

Во членот 4 во вториот ред наместо зборот 
„најмалку" треба да стои зборот „најповеќе". 

О̂ д Секретаријатот за земјоделство и шумар-
ство на Извршниот совет, Скопје, 21-Ш-1960 година. 

Огласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-424/1 од 16 јануари 
1960 година, ја одобри промената на личното име 
на Ристов Стојан, роден на 22 јануари 1931 год. во 
е. Криви Дол, Штипска околија, од татко' Трајко 
Ристов и мајка Соба, така што во иднина личното 
име ќе му гласи Гошев Стојче. 
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Промената на фамилии арното име на Ристов 
Стојан се протегнува и на неговите малолетни си-
нови: Крсто, роден на 5 јуни 1956 год. и Ангел 
роден на 15 јануари 1958 год., обата родени: во е. 
Криви Дол, Штипска околија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (48) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-2160|/1-196О година, ја 
одобри промената на фамилијарниот©' име на Хрис-
тов Борис, роден на 2; јануари 1942 год. во град 
Битола, од татко Христов Стојан и мајка Христов 
ва, родена Јанева Митра, така што во иднина фа-
милијарното име ќе1 му гласи Костов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник: на НРМ". (49) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-17081/1 од 9 февруари 
1960 година, ја одобри промената на фамилијарно^ 
име на Николовски Петре, роден на 14 октомври 
1931 година во е. Нежилово — Титоввелешка око-
лија, од татко Николовски Александар и мајка 
Николовска Ника, така што во иднина фамгилиј зр-
ното име ќе му гласи Петрушевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (55!/ 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-1709/1 од 6 февруари 
1960 година, ја одобри промената на фамилијзр-
ното име на Николовска Олга, родена на 21 ноем-
ври 1933 година во село Младо Нагортчане, Ку-
мановска околија, од татксц Спаооиани! Ванчо и 
мајка Спасовска, род. Јовановска Илинка, така што 
во иднина фамилијарно^ име ќе и' гласи Петру-
шевска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (56) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-4 814/1 од 5 февруари 
1960 година, ја одобри промената на роденото име 
на Ангеловски Славко, роден на ден 14 октомври 
1936 година во село Габар, Кумановска околија, од 
татко Стамен и мајка Петра, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Стојан, 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (57) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-2112/1 од 11 февруари 
1960 година, ја одобри промената на фамилијарно™ 
име на Докузовски Јован, роден на 10 октомври 
1934 год, во е. Рајчица, Охридска околија, од татко 
Докузовски Трајче и мајка Докузовска, род. Ри-
стовска Ивана, така што' во иднина фамилијзрно-
то име ќе му гласи Ивановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (58) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-909/1 од 15 февруари 
1960 година, ја одобри промената на фамилијарно^ 
име на Ангелковиќ Воислав, роден на 19 март 1907 

година во село Масурица, Врањска околија, НР 
Србија, од татко Ангелковиќ Манасија и мајка 
Милица, така што во иднина фамилијарно!"© име 
ќе му гласи Ѓорѓевиќ« 

Оваа промена важи од денот на објавуваниве 
во „Службен весник на НРМ". (60) 

\ 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-731/1, од 1 јануари 
1960 година, ја одобри промената на: фамилијарното 
име на Трајков Борис, роден на ден 18- август 1924 
година во Горно Водно, Скопско, од татко Ристо и 
мајка Доста, така што во иднина фамилијарно^ 
име ќе му гласи Цветковски. 

Оваа промена важи од денот на, објавуван>ето 
во „Службен весник на НРМ". (61) 
/ 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-1705/1 од 16 февруари 
1960 година, ја одобри промената на фамилијарно-
тО име на Ѓорѓевски Андреј, роден на 18 октомври 
1934 година во е. Долно Водно, Скопска околија, 
од татко Ѓорѓевски Богдан и мајка Петра, така што 
во иднина фами лиј арното име ќе му гласи Тодо-
ровски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". <ј[62) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-5901/1 од 22 јануари 
1960 година, ја одобри промената на личното име 
на Алиевски Рамиз, роден на 2 февруари 1928 го-
дина во село Росомани, Титоввелешка околија, од 
татко Алиевски Зулфи и мајка Алиевска, род. Ве-
лиова Фатима, така што во иднина личното име 
ќе му гласи Илиевски Раде. ^ 

Промената на фамилијарно^ име на Алиевски 
Рамиз се протегнува и на малолетните му деца: 

1. Ковиљка, родена на X јануари 1954 год. во 
Горче Петров, Скопска околија; и 

2. Јелица, родена на 6 јули 1§56 год. во гр*. 
Скопје, така што во иднина фамилијарно^ име 
ќе им гласи Илиевски односно Илиевска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (63) 1 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-2507/1 од 18-111-1960 
родина, ја одобри промената на роденото име на 
Славевски Небојша, роден на 29 септември 1958 го-
дина во гр. Белград, НР Србија од мајка Вујичић 
Љубица, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Драган. 

Оваа промена важи од денот на објавуваното 
во „Службен весник на НРМ". (71) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-3058/1 од 23 март 
1960 година, ја, одобри промената: на фамилииагччото 
име на Трпковски Боривоје, роден на 18 декември 
1935 година во град Скопје, Скопска околија, од 
татко Ташковски Андреја и мајка Трпковска, род. 
Крстевска Марица, така што во иднина фамили-
јарното име ќе му гласи Антовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (73), 
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ИСПРАВКА ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Во „Службен; весник на ПРМ" бр. 9 од 24 март 
1960 година на страна 162, во огласот под огл. бр. 44 
промена на роденото име на Панова Милица, го-
дината на раѓањето наместо ,Д951" треба да стои 
„1931". 

Од Редакцијата 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Милица Менчова, родена Петрова, од Битола, 
ул. „Село Радња" бр. 11, поднесе до овој суд тужба 
за развод на бракот против Јоше Петров Менчов, 
бојаџија во Претпријатието „Украс" во Битола, се-
га во неизвесност. 

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непоз-
ната адреса, се поканува во рок од 30 дена од об-
јавувањето ка овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" да се јави или да одреди: свој застапник. Во 
противен случај ќе му се одреди застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола П, 60/60. (50) 

Загубениот округли печат и штембил на Зем-
јоделската задруга „Башинец", е. Љуботен, Скоп-
ско, под назив: „Земјоделска задруга „Башинец", 
е. Љуботен, Скопско, се огласуваат за неважни. 

Веселинка Миленкова, од Битола, ул. ,^Брани-
слав Нушиќ" бр. 5, поднесе до овој суд тужба за 
оспорување и утврдување на очинство против Ко-
стески Костадин, од Битола, а сега во неизвес-
ност. 

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непоз-
ната адреса, се поканува во рок од 30 дена од обја-
вувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" да се јави или да одреди свој застапник. 
Во противен случај ќе му се одреди застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 38/60. (51) 

Загубениот округли печат од месинг број 4 на 
Управата за приходи на НО на општината Ото-
вица, Титоввелешко, се огласува за неважен. (1985) 

Петровски Душан, од Качарево, ул. „Народен 
фронт" бр. 4, поднесе тужба за развод на бракот 
против Перовска Перса, од Беловодица — Плетвар, 
а сега во неизвесност. 

Бидејќи тужената Перса е во неизвесност и со 
непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ" да се јави или да одреди свој застапник. 
Во противно ќе и' биде одреден застапник по служ-
бена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. 4421/59. (52) 

Сул еј мановска Игбалија, по маж Ибраимовска, 
родена во Кичево, а сега живее во Прилеп, под-
несе до овој суд тужба за развод на бракот против 
Ибраим Амит, од е. Мамен, околија Албаеан, а сега 
во неизвесност. Бидејќи тужениот е во неизвесност 
и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на НРМ" да се јави или да одреди свој за-
стапник. Во противен случај ќе му биде одреден 
застапник по званична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 428/59. (53) 

Загубениот округли печат и штембил на Ос-
новното училиште во село Теново, Тетовско, под 
назив: „Основно училиште, е. Теново, Тетовска 
околија", се огласуваат за неважни. (423) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни! следните 

загубени документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствена легитимација бр. 8112, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Крива Паланка на име Младеновска С. Љуба, е. 
Метежево —* Кр. Паланка. (56) 

Здравствена легитимација бр. 11150, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Филијала 
— Кичево на име Ќемал Ризмани, е. Шутово — 
Кичево; $57) 

Здравствена легитимација бр. 17898, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Штип на 
(име Абедин Шаќиров, ул. I „Димо Хаџи Димов" 
бр. 1!7 — Штип. (58) 

Здравствена легитимација бјр. 502, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Кичево на име Елка Косевска, Пробиштип — Ко-
вани. (59) 

Здравствена легитимација бр. 0302, издадена од 1 

Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Струмица на име Павлина Димитрова Христова, 
е. Едрениково — Штипско. (60) ^ 

Работна книшка бр. 585 серија бр. 457980 на 
симе Фако Факиќ, Скопје. (61) 

Свидетелство за завршен Ш клас гимназија 
през 1948/49 год., издадено Гимназијата „Јосип 
Броз Тито" Скопје на име Божица ѓурковиќ, 
'Скопје. (62) * 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
ва социјално осигурување — Скопје на име Богдан 
гЛадев Коцев, Скопје. (63) 

Здравствена легитимација издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Испостава во Неготино 
на (име Петруша Атанасова, Скопје. (64) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Трајче Спасов-
ски Николов, Скопје. (65) 

Здравствена легитимација бр. 158, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Скопје на име 
Петар Колевски, Скопје. (бб) 

Здравствена легитимација^ издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Скопје на име 
Јахир Арифи, Скопје. (67) 
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Здравствена легитимација бр. 27710, издадена 
од Заводот за социјално осигурување —• Тетово на 
име Вера Кузмановска, с. Теарце — Тетовско, (бр! 

Здравствена легитимација бр. 33024, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Гостивар 
на име Крсте Наумов Митревски, с. Коњско — 
Охрид. (69)| 

Здравствена легитимација бр. 18102, издадеа 
од Заводот за социјално осигурување — Битола ка 
име Христо Гинов, ул. Блаже Рогозинаро" бр. 64, 
Битола. (70) 

Школско свидетелство за завршено IV одде-
ление през 1947/48 год. бр. 216, издадено од Ос-
новното училиште „Гоце Делчев", с. Бела Црква, 
на име Љубе Стеванов Трпеноски, е. Бела Црква 
— Прилеп. (71)1 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Прилеп на име Алек-
сандар Бошко Стефановски, ул. „Охридска" бр. 12 
— Прилеп. (72), | 

Здравствена легитимација бр. 8807 издадена"^ 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 
Прилеп на име Мијајле Тамчески, е. Црешнево, 
Прилеп. (73^ 

Здравствена легитимација бр. 28800, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на 
име Цвета Тамчевска, е. Црешнево — Прилеп. (74) 

Работна книшка бр. 292289, серија бр. 1857, Ш-
дадена од Бирото за посредување на трудот — 
Скопје на име Љубе Досев Јовановски, е. Попоец 
— Кичево. (75} , 

Здравствена легитимација бр. 35280, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Титов Ве-
лес на име Сандре Јакимовски, Гранит II гради-
лиште е. Градско — Титов велешко. (76) 

Здравствена легитимација бр. 691, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Гостивар на 
име Милица Јованоска, Печатница „Напредок" — 
Тетово. (77) 

Работна книшка бр. 1267, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Ресен на име Павле 
Василевски, с. Рај це — Ресен. (78) 

Здравствена легитимација бр. 103341, издадеа 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Горѓи Душан Цветковски, ул. „Партизанска" 
бр. 6 — Ѓ. Петров. (79) 

Свидетелство за IV одделение на име Лазар 
Јованов Ѓуровски, е. Дедебалци — Битола. (80) 

Здравствена легитимација бр. 22270, издадена 15ЈГ 
Заводот за социјално осигурување — Титов Велес 
на име Петра Костадинова Митева, ул. „Вера Ци-
ривири" бр. 51а — Титов Велес. (81) 

Здравствена легитимација бр. 47099 на име Дон-
ка Трајче Крстевска, е. Сович — Битолско. (82^ 

Свидетелство за завршен санитарен курс подо-
фицерски во ЈНА — Марибор на име Тахир Јо-
нузовмќ, е. Пјршовци — Тетовско. (83) 

Здравствена легитимација бр. 13333 издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Воислав С. Петров, ул. „Кирил и Методи" бр. 71 
— Штип. (84) 

Здравствена легитимација бр. 6293, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Титов Велес 
на име Димитар Златковски, е. Нов Истевник — Ти-
то© Велес. (23). 

Работна книшка на име Исмета Хусевиќ, е. Ми-
,лшш — Св. Николе. (24) 

Шталско свидетелство за завршено IV одделе-
ние, издадено од Основното училиште во с. Врат-
ница на име Коца Трпчевска, е. Беловиште —• Те-
товско. (25/ 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Прилеп ка име 
Блага Челоска, ул. „Ленин" бр. 100 — Прилеп. (26) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Прилеп на име Васка 
Гулеска, ул. „Ленин" бр. 77 — Прилеп. (27) 

Здравствена легитимација бр. 22594, издадена од 
Заводот за социјално осигурување —• Охрид на име 
Славе Љамбе Целе, ул. „.Петре Чауле" бр. 24 — 
Охрид. (28) 

Здравствена легитимација на име Стојче »Спи-" 
роски, с. Душогубица — Кичево. (29) 

Работна книшка бр. 7237/13-11-1956 год. изда*" 
дена од Бирото за посредување на трудот — ТИТОЕ 
Велес на име Цвета Петровска, ул. „К. Планина" 
бр. 25 — Титов Велес. (301) 

Свидетелство главна книга бјр. 20, издадено од 
Основното училиште во е. Форино през 1947/48 год. 
на име Зенун Сефула Џафери, е. Форино — Го-
стивар. (31) 

Работна книшка бр. 35945/55 на име Арсен Ку-
зов Петровски, Скопје. (32) 

Индекс бр. 2322, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Петранка Симонова, 
Скопје. (33) 

Здравствена легитимација бр. 478/1, издадена 
дц Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Бајрам Садрија — Скопје. (34) ̂  

Свидетелство за зав|ршенЈо два кла}0а општо 
занаетчиско училиште на име Христо Кардулов, 
Крушево. (35) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗаЅо^ 
дот за социјално осигурување — Скопје на име 
Али Ибраим Азиз, Скопје. (36) 

Свидетелство за II клас гимназија, издадено 
од Основното училиште „.Гоце Делчев" во е. Љу-
банци на име Живко Сурловски, е. Љубанци — 
Скопско. (37) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗавсР 
дот за социјално осигурување Скопје на име На-
дежда Николовска, Скопје. (38) 

Работна книшка, бр. 6723/47 год. издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на име 
Тихомир Насков, Скопје. (39) 

Диплома за положен испит квалификуван ра-
ботник издадена од индустриската школа во Скоп-
је на име Славе Јован Ѓорѓиевски, е. Сопиште — 
Скопје. (40јј 

Здравствена легитимација бр. 190774 издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Љупчо Филиповски, Скопје. (41) 

Здравствена легитимација бр. 3710, издадена од 
/ВСО — Прилеп на име Евка Јовановска Ѓеровска, 
е. Витолиште — Битола. (42)̂  

Работна книшка бјр. 9972 на име Тодор А. Бе-
лев, ул. „Пирин" бр. 4, Титов Велес. (43) 

Здравствена легитимација бр. 15551 на име Тра-
јанка Игнова Атанасова, Кавадарци. (441. 
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Здравствена легитимација Јбр1\ 3025« на симе 
Атиџе Реџепова Лиманова, Радовиш. 

Свидетелство бр. 18/1У през учебната 1946/47 
тод. на ;име Андреја Спасовски, е. Петровец — 
Скопско. (46ј 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Тетово на име Исмет 
Неби, ул. „Ново Село" бр. 46 — Тетово. (4ЈЈ 

Свидетелство од IV одделение на име Мито 
М. Узуновић, е. Богданци — Гевгелија. (48) 

Здравствена легитимација, издадена од За!кГ 
дот за социјално осигурување —* Скопје на име 
Алил Халили, Скопје. (50) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Петре 
Ѓорѓиевски, Скопје. (51) 

Здравствена легитимација бр. 20773, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Филијала 
— Прилеп на име Илмија Р. Асаноска, ул. „Даб-
нички завој" бр. 6 — Прилеп. (52) 

Здравствена легитимација бр. 2448, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Испостава — 
Крушево на име Михајло Ристески, ул. „Нико 
Доаѓаа бр. 1 — Крушево. (53'; 

Работна книшка бр. 645, издадена од Бирбто 
за посредување на трудот — Кичево на име Зеќир 
Лимани, е. Калибари — Кичево. (54) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Ф* пиј ала — Кичево 
на име Емро Емровски, е. Долно ^^прогомиште — 
Кичево. (55} 

Работна книшка бр. 8815/54 год, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на име 
Блаже Стојковски, Скопје. (1) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Кичево на име Васе 
Бучковски, Скопје. (2) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Белград на име Стојна 
Димовска, Скопје. (3) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Лила 
Давчева, Скопје. (4) 

Работна книшка бр. 19089/54 год., издадена од* 
Бирото за посредување на трудот во Бујановац на 
име Богосав Станко Петровиќ, Скопје. (5), 

Работна книшка, издадена од Бирото за посре-
дување на трудот во Скопје на име Бекир Јакуп 
Бајрам, Скопје. (6) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Сулеј-
ман Фикрат, Скопје. (7), 

Работна книшка бр. 3376, серија бр. 174403, из-
дадена од Бирото за посредување на, трудот — Ки-
чево на име Стојан Трајковски, е. Челонеци —1 

Охридско. (8^: 
Здравствена легитимација бр. 10803 на име Ристо 

Наќо® Ристов, Кавадарци. 
Здравствена легитимација бр. 10Ш4 на име Ма-

ра Ристова, Кавадарци. (10), 
Свидетелство за завршено VII одделение през 

учебната 1952|/53 год. под бр. 1, книга 251, рејд бр. 21, 
издадено од Осмолетката „Маршал Тито" во Зле-
тово на име Љубен Станојков Стојанов, Пробиштип 
— Кочани (111 

Здравствена легитимација бр. 14317, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Штип на 
име Јане Ташев, ул. „Брегалница" —> Штоп. (121. 

Здравствена легитимација бр. 13360', издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Илија Ј. Веселиновски, Штип. (13) 

Сообраќајна книшка на Р. М. 6385 под рег. бр. 
159, издадена од СВР — Штип на Земјоделската 
задруга „Оризарство", е. Колешино — Штип. (14) 

Здравствена легитимација бр. 7253, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Филијала — 

, Крива Паланка на име Јошко Спасов Лазаревски, 
е Петралица — Кр. Паланка. (15) 

Здравствена легитимација бр. 9853, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Тетово на име 
Љубе Душанов Манојловог, ул. „ЈНА" бр. 5 Те-
тово. | (16) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Ресен на име Сандра 
Нечовека, ул. „Борис Кидрич" бр. 23 — Ресен. (17) 

Здравствена легитимација бр. 26455 на име Пан-
че Ристов, ул. „Македонка" — Штип. (18) 

Здравствена легитимација бр. 15642 издадена - ^ 
Заводот за (социјално осигурување — Штип на име 
Ленка Петракимева, ул. „Бел камен" бр. 42 — Штип. 

(19) 
Здравствена легитимација бр. 15402 на иМе? Ми-

родне Зејнелова, Радарски! пат — Штип. (20) 
Здравствена легитимација бр. 171411, шдадена"од 

Заводот за социјално осигурување — Титов Велес 
на име Мира Тутаркова, ул. „Глигор Прличев" бр. 9 
— Титов Велес. (21) 

Здравствена легитимација бр. 41339, издадената 
Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име 
Злате крајчевски, е. Бело Поле — Прилеп. (22) 

Свидетелство за завршена I година средно 
техничко училиште, издадено од Средно техничко 
училиште во Скопје на име! Петар Борисов Гоџиров 
Скопје. (85) 

Службена легитимација бр. 53127, издадена од 
ДСВР на НРМ на име Ангеле Илиев Цветановски, 
е. Безово1— Охрид. (86) 

Здравствена легитимација бр. 17479, издадееа"Ѕд 
Заводот за социјално осигурување — Титов Ве-
лес на име Марика Филџанова, ул. „Љубен Весов" 
бр. 41 — Титов Велес. (87) 

Здравствена легитимација бр. 26776, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Титов 
Велес н}а име Панче Филџановски!, ул. „Л^убен) 
Васев" бр. 41, Т. Велес. (88!) 

Свидетелство бр. 158 од 1948/49 год. за завр^ 
тена П година Средно земјоделско училиште — 
Струмица на име Михаил Ефтимов Цветков, е. 
Калањево — Кавадарци. (89) 

Здравствена легитимација бр. 10077, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Штип на 
име Димитар Нуишов, ул. „.Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 12 — 
Штип. 

Здравствена легитимација бр. 47587 на име 
ле Максимоски, ул. „Даме ѓруев" бр. 32 — Битола. 

(91) 
Здравствена легитимација бр. 22077, издадена 

од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на име Андон Апостолов Стефановски, ул. „Карло 
Маркс" бр. 106 — Куманово, (92) 
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Број на коша 7241, џип „Форд", издаден од 
СВР — Куманово на име Спасо Спиридоновски, 
ул. „Ш ударна македонска бригада" бр. 31 — Ку-
маново. (93) 

Работна книшка бр. 558, серија бр. 275709, из^ 
дадена од Бирото за посредување на трудот на 
Нар. одбор на општината Липково на име Имер 
Исена Синани, е. Гошинци —• Кумановско. (94) 

Здравствена легитимација бр. 34028, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Куманово 
на име Стојчо Божинов ѓорѓиевски, е. Врачовце 
— Кумановско. (95) 

Работна книшка на име Емина Карич, е. Ори-
зари — Титоввелешко. (96) 

Здравствена легитимација бр. 3529, издадена 
Заводот за социјално осигурување — Испостава — 
Берово на име Никола Кацарски, Штип. (97) 

Работна книшка бр. 035766, издадена од Биро-
то за посредување на трудот — Битола на име 
Томе Палчески Велески, Скопје. (98) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Обренија Ми-
јалковић, Скопје. (99) 

Работна книшка бр. 55075, издадена од Бирото) 
за посредување на трудот^ — Скопје на име Славка 
Трајчевска, Скопје. (100; 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирослав Максимов, Скопје. (101) 

Работна книшка бр. 246, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Ра-
мадан Шериф Таири, Скопје. (102) 

Работна книшка бр. 56143 издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Сали 
Сакипов, Скопје. (103) 

Здравствена легитимација бр. 6498, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Ленче Д. Шанева, Железничка станица, Штип. (104) 

Здравствена легитимација бр. 10837, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Неготино 
на име Петар Тодоров Минов, е. Прждево — Не-
готино. (105) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Јован 
Р. Петровски, Скопје. (108) 

Кал финско свидетелство бр. 64 од 1953 год. 
издадено од Општината во Охрид на име Алексан-
дар Анастасов Митевски, ул. „Нада Филева" бр. 
10 — Охрид. (109) 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Лилја-
на Г. Стефаноска, Скопје. (1Г0) 

Сообраќајна дозвола бр. 1811, издадена од 
Сообраќајната милиција во Скопје на Инвалидско-
то цретпријатие „Билјана" — Скопје. (111) 

Здравствена легитимација бр. 120533, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Бранко Кривевски, Скопје. (112), 

Здравствена легитимација бр. 12351, издадена 
од Заводот за социјално оси! уру вање — Филијала 
— Кавадарци на име Јордан Л. Атанасов, е. Свир-
ков© — Титов Велес. (113) 

Здравствена легитимација бр. 7416, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Гостивар на 
име Симјанка Цветковска, е. Печково — Тетовско. 

(114) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште во Радуша на име 
Јонуз Ајдар Елмази, е. Радуша — Скопско. (115) 

Работна книшка бр. 497, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Скопје на име Шакир 
Арифа Ќани овски, Скопје. (11(6) 

Колска книшка бр. 2863, рег. бр. 966 „Чепел" 
на Аутотранспорт „Трудбеник" — Скопје. (117)_ 

Работна книшка бр. 19551/56, -издадена од Ви-
ното за посредување на трудот — Скопје на име 
Џемаил Бајрам Рамадан, Скопје. (118) 

Индекс бр. 2079, издаден од Медицинскиот фа-
•култет — Скопје на име Нина Н. Белкова, Скопје. 

(119»| 
Здравствена легитимација, издадена од Заводот 

гза социјално осигурување —1 Скопје на име Јоже-
фа Франц Глабочник, Скопје. (110) 

Здравствена легитимација бр. 5304, издадена од 
Заводот за социјално осигурување —. Битола на 
име Борис Илија Каранфилов, ул. „Гаврило Прин-
цип" бр. 1 — Битола. (121) 

Здравствена легитимација, издадена од Заво-
дот за социјално осигурување — Филијала — При-
леп на име Коте Сиљаноски, е. Славеј — Прилеп. 

022) 
Здравствена легитимација бр. 9928, издадена од 

, Заводот за социјално осигурување — Титов Велес 
на име Панче Васков Панов, ул. „Железничка" бр. 
6 — Титов Велес. (123) 

Здравствена легитимација бр. 4325, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Штип на име 
Горѓи Коста Џелипов, е. Нови Караорман — Штип. 

(124), 
Работна книшка бр. 7406, издадена од Бирото 

за посредување на трудот — Кичево на име Али-
фуат Нешатов Еминоски, ул. „Јане Сандански" бр. 
20 — Кичево. (125) 

Здравствена легитимација бр. 22628, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Тетово на 
име Перо (Бошко) Мариновски, е. Јанчиште — 
Тетовско. (ДјЃЗ) 

Здравствени легитимации издадени од Заводот 
за социјално осигурување — Струмица на Станка 
и Клаит Димитрова Иванови, Скопје. (147) 

Работна книшка бр. 335847/316 издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Пожаревац на 
име Алекса Стефановиќ, Скопје. (148) 

Свидетелство за завршен УШ клас и матурска 
диплома, издадени од гимназијата „Јосип Броз Ти-
то" — Скопје през 1945/46 год. на име Милица 
Синадинова, С$ ије. (129) 

Здравствена /егитимација бр. 96002, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Михајло Кајмаками, Скопје. (130) 

Студентска легитимација бр. 7659, издадена од 
Филозофскиот факултет во Скопје на име Драгица 
Стојановиќ, Скопје. (Ј131) 

Здравствена легитимација бр. 9 5 8 3 3 и з д а д е н а од 
Заводот за социјално осигурување — Битола на име 
Вангелица Ангелкова, ул. „Пробиштип" бр. 7 — 
Битола. 

Возачка карта за намалено патување, издадена 
од Сојузот на слепите на НРМ — Скопје на име 
Миле Станко© Ѓуревски, Скопје. (133) 
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Здравствена легитимација бр. 9415, оддадена) 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
име Павле Сенев Јованов, Скопје. (134| 

Сообраќајна- дозвола од моторно возило марка 
ХМ, рег. М-264 на Аутотранспортното претпријатие 
„Пролетер" — Скопје. (135ј_| 

Работна книшка бр. 5577, издадена од Бирото 
за' посредување на трудот Скопје на име Димитрија 
Танцевски, Скопје. (136). 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Скопје на име Далип 
Љутви Садрија, Скопје. (1)37) 

Работна книшка бр. 21608/59 год, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Белград на 
1име Фана Мукаетова, Скопје. (138) 

Здравствена легитимација бр. 136822 издадена 
од Заводот за социјално осигурување —• Скопје на 
име Флорина Бесова, Скопје. (139; 1 

Здравствена легитимација, издадена од Заводот 
за социјално осигурување — Испостава — Ѓорче 
Петров на име Митана Богоевска, Скопје. (140) 

Легитимација за собирач^ и 'Откупувачи бр. 
5426, издадена од Трговското претпријатие за от-
падоци на големо „Отпад" —• Скопје на име Му-
стафа Шукри, Скопје. (141) 

Здравствена легитимација бр. 460, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Тетово на 
име Спасија Костовска, ул. „Тодор Циповски Мер-
џан" бр. 7 •— Тетово. (142) 

Здравствена легитимација бр. 22169 издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Штип на 
име Гица Ј. Мидева, ул, „Мво Рибар Лола" бр. 22 
— Штип. (143) 

Работна книшка бјр. 7411, серија бр. 157628, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — 
Куманово на име Драгољуб Никола Стој мановски, 
ул. „Сутјеска" бр. 1 — Куманово. (144) 

Работна книшка бр. 5137/16 издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Кичево на име Наз-
ми ја Мустафоски, ул. „Крушеска" бр. 14 — Кичево. 

( 1 4 5 ) , 
Здравствена легитимација бр. 58026 на Ж е 

Тодор Накинов, ул. „Благој Ѓорев" бр. 10 — Ти-
тов Велес. (146Ц 

Работна книшка бр. 14076/59 серија бр. 296046, 
издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Тетово на име Шабан Сулејман Абдулаи, ул. „Би-
толска '^ . 28 —1 Тетово, (1ј47) 

Работна книшка на име Малик Назми Дау-
товски, е. Батинци — Скопско. (148) 

Свидетелство за завршено IV одделение под 
бр. 34/1933 год., издадено од Основното училиште 
во Кратово на име Илија Ристо Спасов, ул. „Ед-
вард Кардељ" бр. 12 — Кратово. ( (150)_ 

Здравствена легитимација издадена од Заводот 
оа социјално осигурување — Титов Белее на име 
Трајче Димов Перков, ул. „Пеце Карев" бр. 19 — 
Тито© Велес. Ќ151Ј. 

Индекс бр. 549 издаден од Виша педагошка 
школа во Скопје през 1952 год. на име Глигор То-
доров Андоновски, ул. »Даме Груев" бр. 4 — Гев-* 
гелија. (И52)| 

Здравствена легитимација бр. 17042, издаЛШа 
од Заводот за социјално осигурување! — Охрид на 
име Михајло Спасов Наумовски, е. Куратица — 
Охридско, (153| 

Сообраќајна книшка за мотоцикал марка 
„Пух" под рег. бр. 249, издадена од СВР — Скопје 

'на Централниот завод за заштита на народнога 
здравје — Скопје. (154јј 

Моторна книшка од моторно возило бр. 2Т579, 
издадена од СВР — Скопје на име Благоја Петров, 
Скопје. (1'55ј) 

Работна книшка бр. 9564, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Сло-
бодан Илиев Крстевски, Скопје. (156) 

Работна книшка бр. 30464, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Трипун 
Трајчев, Скопје. (157) 

Работна книшка бр. 1139, серија бр. 042875, 
'(издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Прилеп на име Илка Латовска, ул. „Христо Ботев" 
бр. 31 — Скопје. (158) 

Индекс бр. 1637, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Живота Станковић, 
Скопје. (|159> 

Индекс бр. 2106, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Костадинка Карамано-
лева, Скопје. (160) 

Здравствена легитимација бр. 17616 издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Тетово на 
име Славко Михаило Сеизовић, Станбена зграда 
„Тетекс" бр. 6 — Тетово. (161[). 

КОНКУРСИ 
ПРИВРЕМЕНИОТ СОВЕТ НА ЗАВОДОТ ЗА 

ОВОШТАРСТВО НА НРМ — СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

1. за тројца асистенти или научни соработници 
2. шеф на опити отсек — со средно образование 
3. сметководител — со средно^ образование!1 

Молбите со куса биографија и досегашната ра-
бота, согласност од установата каде е на служба 
а за кандидатите под т. 1 и список на објавени 
стручни и научни трудови, ако има, да се достават 
на Заводот најдоцна 15 дена по објавувањето. Во 
колку не се пополни бројот конкурсот е отворен. 

(441)) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за! наставници! и факултетски соработници и 

тоа: 

На Земјоделскиот отсек 

За по еден вонреден или редовен професор за 
, ел едните предмети: 

Зоохишена со ветерина и 
Градинарство 
За по еден стален или хонорарен наставник 

(доцент, вонреден професор или редовен профе-
сор) за следните предмети:: 
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Винарство 
Млекарство 
Биохемија 
Говедарско 
Чување и преработка на месо 
Заштита од ерозија 
Мелиррации со наводнување (за дел наводну-

вање) и 
Преработка на овошје и зеленчук 
За по еден хонорарен наставник (доцент, вон-

реден професор или редовен професор) за след-
ните предмети: 

Поледелство за сточарски смер 
Рибарство 
Бубарство 
Сточарство за поледелски смер 
Механизација за сточарског производство 
Пчеларство 
Цвеќарство 
Поледелство за лозаро-овоштарски, смер и 
Земјоделска ентомолотија 
За еден асистент за предметот Исхрана на до-

машните ЖИВОТНИ1 и 
За еден стален или хонорарен асистент за пред-

метот Овоштарство. 

На Шумарскиот отсек 

За по еден стален или хонорарен наставник 
(доцент, вонреден професор или редовен професор) 
за следните предмети: 

Метеорологија со климатологија 
Геодезија 
Шумска фитоцееологиј а 
Шумска фитопаталогија 
Одгледувавме на шумите 
Заштита на шумите 
Уредување на шумите и 
Економика на шумсконстоланс?ките организам 

циони единици^ 
За еден виши стручен соработник за предметот 

Одгледување на шумите. 
Рок за пријавување 30 дена по објавувањето 

на конкурсот, а во колку местата не се пополнат 
во тој рок конкурсот се продолжува до нивното' 
пополнување, со тоа што крајниот рок на кон-
курсот е 31-ХП-1960 година. 

Пријавите да се поднесат до Деканатот на Зе-
мјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи 
диплома за завршен факултет и документи по чл. 
31 од Законот за јавните службеници. Кандидатите 
државни службеници поднесуваат извод од служ-
беничкиот лист. Покрај пријавата треба да се до-
стави кратка биографија со податоци за досегаш-
ната работа и службовање^ на кандидатот, пот-
врда од установата каде што е кандидатот на служ-
ба да нема материјални обврски спрема истата, спи-
сок на научните и стручните трудови (до колку 
кандидатот ги има) и по еден примерок од трудо-
вите. 

Кандидатите што се пријавуваат за наставници 
треба да имаат докторат или примен хабшштацио-
нен труд. 

Вр. 11) — Стр. 245 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

1. За еден наставник (доцент, вонреден: или ре-
довен професор) за предметите Етика и Естетика; 

2. За еден наставник (доцент, вонреден или ре-
довен професор) за предметот Светска книжевност; 

3. За еден асистент за предметот Народна кни-
жевност; 

4. За еден асистент за предметот Дубровниче 
книжевност; 

5. За три асистенти за предметот Француски 
јазик и литература. 

Пријавите се поднесуваат во Деканатот на Фа-
култетот. Потребни прилози: биографија, список на 
научни и стручни трудови, во колку има такви, со 
по еден примерок од нив, и потребните такси, како 
и документите по чл. 31 од ЗЈС. 

Рок за поднесување на пријавите: под точка 
1 и 2 е еден месец, а под 3, 4 и 5 15 дена по обја-
вувањето. (443) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА СКОПСКА ОКОЛИЈА 

распишува 

К О Н К У Р С 

за еден административен инспектор со завршена 
управна школа. 

Молбите со куса биографија и документи по 
член 31 од Законот за јавните службеници ќе се 
примаат во Народниот одбор на Скопска околија, 
15 'дена од денот на објавувањето на конкурсот. 

(39И> 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
— ЦЕНТРАЛА ЗА НРМ — СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

За прием на службеници за потребите на Ју-
гословенската инвестициона банка — Централа за 
НРМ — Скопје и Филијалите во Скопје и Битола 
(И тоа: 

Девет шефови на служби, од кои: 3 за креди-
тирање во стопанство, 2 за одобрување на заеми, 
1 за отплата на заеми, 2 за општа служба и 1 за 
правна служба. 

УСЛОВИ: 
Кандидатите да имаат висока стручна спрема 

и ^долгогодишна практика. 
Рок за доставување на молбите е 15 дена од 

објавувањето на конкурсот. 
Плата спрема Законот за јавните службеници. 
Рок за постапување на работа според обостран 

ниот договор. (423) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА И Ш 
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ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
I. ИНСТИТУТ ЗА ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА 

1. Еден стручен соработник — хемичар 
2. Еден лекар со завршен лекарски стаж 

II. ИНСТИТУТ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА 
1. Еден хонорарен наставник — редовен или 

вонреден професор или доцент по предметот Ени-
демио легија. 

Кандидатите под точка 1-ва под број еден тре-
ба да има завршен филозофски факултет — Хе-
миска група, а кандидатот под точка 2 завршен 
медицински факултет, како и сите документи 
предвидени со чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници. 

Кандидатот под точка II-ра — со завршен ме-
дицински факултет, со докторат на науки или уве-
рение за хабилитација по соодветниот предмет, ку-
са биографија, список на стручни и научни трудо-
ви како и сите други документи предвидени по чл. 
31 од Законот за јавните службеници. 

Овој конкурс трае за кандидатите од точка 1-ва 
15 дена, а за кандидатот под точка П-даа месец дена. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Медицинскиот факултет — Скопје. (422) 

СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ НА НРМ 
СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Управник на Специјалната болница за кост-
иса!* л обла ТБЦ во Охрид. 

Услови: завршен медицински факултет — спе-
цијалност по ортопедски болести или специјалист 
по општа хирургија. 

Основната плата > спрема Законот 1за јавните 
службеници, а положа јна спрема Одлуката за нај-
високи положајни плати за положаите на управ-
ници (директори) на одделни видови здравствени 
установи во НРМ и посебен додаток спрема Пра-
вилникот за плати и надоместоци на службениците 
во Специјалната болница за костно-зглобна ТБЦ 
— Охрид. 

Молбите ќе се примаат до пополнување на ра-
ботното место. (424) 

СОВЕТОТ ЗА КУЛТУРА НА НРМ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
ДИРЕКТОР НА ФИЛХАРМОНИЈА ТА НА НРМ 

во Скопје 

§ април 1960 

Кандидатот треба да пи исполнува следните 
услови: 

II. да има) завршено музичка академија и лц 
средна музичка школа и да е реномиран како ком-
позитор, репродуктивен уметник или музички пи-
сател; 

2. да поседува повеќегодишен опит во раково-
дење на иста или слична сценск о - уметничка уста-
нова; 

3. да ги исполнува условите по чл. 31 од За-
конот за јавните службеници. 

Молбите таксирани со 50 дин. таксена марка и 
куса биографија снабдени со нужните документи 
ќе се примаат во« рок од 15 дена по објавувањето. 

СОДРЖИНА 
Страна 

86. Одлука за разрешување на судија на 
Окружниот суд во Скопје — — — — 231 

87. Резолуција за Извештајот на Извршниот 
совет за работата во 1959 година — — 231 

88. Уредба за заштита од пожар во (стопан-
ските организации и установи —1 —1 — 231 

89. Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за организацијата и работата 
на Советот за народно здравје на Народ-
на Република Македонија — — — — 233 

90. Одлука за одредување случаи во кои 
необработеното земјиште не се става под 
присилна управа — — —- — — — 234 

91. Одлука за основање Комисија за прет-
ставки и поплаки на Извршниот совет — 234 

92. Одлука за овластување секретарот на 
Извршниот совет да донесе Правилник 
за давање на користење станови со кои 
располага Извршниот совет — — — 235 

93. Одлука за платите на државните секре-
тари и службениците на други опреде-
лени положам — — — — — — — 235 

94. Одлука за установување посебен додаток 
на службениците на положај продекан и 
декан на факултетот, проректор и ректор 
на Универзитетот — — — — —1 — 235 

95. Одлука за износот на дневниците на 
службени патувања, надоместок за одвоен 
живот и километража — — — — — 235 

96. Решение за утврдување листа на земјо-
делски стручњаци — — — — —1 — 236 

97. Решение за именување претседател и 
членови на Комисијата за молби ш по-
плаки на Извршниот совет — — — — 237 

98. Правилник за висината на надоместокот 
за користење на ловиштата — — — 237 

99. Наредба за одредување заштитен и неза-
штитен дивеч —1 — — — — —' —• 237 

100. Решение за оштетен ценовник за еторе-* 
ната штета на заштитениот дивеч — — 233 
Исправка на Наредбата за одредување на 
маржа во прометот на големо за резана 
граѓа од ела и смрека — — — — — 238 
Исправка на Правилникот за вршење на 
спортски риболов — — — — —• — 238 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

Издавач: „Службен весник на ПРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје ул. „29 ноември" 
бр? 10. Попгг. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка б1Н 802-11/1-698 

ири Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" II (2575) — Скопје. 


