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32. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ШУМИТЕ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија, се прогласува Законот за шу-
мите, што Народното собрание на Народна Репу-
блика Македонија го усвои на седницата на Репу-
бличкиот собор одржана на 12 април 1962 година 
и на седницата на Соборот на производителите одр-
жана на 12 април 1962 година. 

У бр. 6 
12 април 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, е. р. 

ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ 
I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Стопанисување со шумите се врши според од-

редбите на Основниот закон за шумите и овој за-
кон и според прописите донесени на основа нив. 

За заштитните шуми и за шумите со посебна 
намена, одредени во член 3 од Основниот закон 
за шумите, важат одредбите */а овој закон, докол-
ку со посебни прописи не е поинаку одредено. 

II ШУМСКОСТОПАНСКО ПОДРАЧЈЕ 

Член 2 
Шумскостопаиско подрачје се образува според 

природните, економските и други услови за да се 
обезбеди единство и целина на подрачјето, еконо-
мично искористување, интензивно одгледување и 
заштита н'а шумите и неговиот успешен развој. 

Член 3 
Шумскостспанско подрачје образува Изврш-

ниот совет по претходно прибавено мислење од 
соодветните народни одбори на општините и око-
лиите и заинтересираните стопански организации и 
установи. 

Чле-1 4 
Во актот за образување на шумскостопанско 

подрачје шумите и другите земјишта што се вклу-
чуваат во него се означуваат по катастарски оп-
штини односно катастарски делови. 

Член 5 
Актот за образување ча шумскостопанско под-

рачје се донесува на основа економско-техничката 
документација, која содржи1 особено: 

1. попис на шумите и земјиштата што* се вклу-
чуваат во шумскостопанското подрачје; 

2. податоци за состојбата на шумите и земји-
штата што се вклучени во шумскостопанското под-
рачје, можниот обем на сеча, видот и обемот на 
шумско-културните работи и мерките што треба да 
се преземат; и 

3. податоци за просечниот годишен приход што 
се очекува. 

Член 6 
Шумите и шумските земјишта во општествена 

сопственост во рамките на шумскостопанско под-
рачје, ги доделува во целост на користење на една 
од постојните стопански организации, со нејзина 
согласност, народниот одбор на општината на чие 
подрачје се протега шумскостопанското подрачје 
или за таа цел тој може да основа посебна сто-
панска организација. 

Кога шумите и шумските земјишта од претход-
ниот став се протегаат на подрачјето на две или 
повеќе општини односно околии, доделувањето го 
вршат спогодбено народните одбори на општините 
односно околиите, а ако не се спогодат — народ-
ниот одбор на око ли јата односно Извршниот совет. 

Ш СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ ВО ГРА-
ЃАНСКА СОПСТВЕНОСТ 

Член 7 
Шумата во граѓанска сопственост што се наоѓа 

во шумскостспанско подрачје, а која сопственикот 
не ја доверил на стопанисување на задруга или 
друга стопанска организација на основа договор за 
кооперација или друг договор, советот надлежен за 
работите на шумарството на народниот одбор на 
општината ја доверува на стопанисување на сто-
панската организација што стопанисува со шумите 
во општествена сопственост на тоа подрачје по неј-
зино барање и ако нема услови за спроведување 
на арондација на таа шума. 

Член 8 
Шумата во> граѓанска сопственост што сопстве-

никот не ја доверил на стопанисување на задруга 
или друга стопанска организација на основа дого-
вор за кооперација или друг договор, советот над-
лежен за работите на шумарството на народниот 
одбор на општината, може да ја довери на стопа-
нисување на стопанска организација со нејзина со-
гласност ако; 
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1. сопственикот не ги извршува пропишаните 
мерки за заштита на шумите од штетни инсекти, 
растителни болести и пожари; 

2. сопственикот стопанисува со шумата на на-
чин што ја загрозува трајноста на шумското про-
изводство или опстанокот на шумата; 

3. се предвидува шумата да се замени со ин-
тензивен шумски насад или плантажа, а сопстве-
никот одбие да го изврши тоа. 

Член 9 
Со актот за доверуваше на шума во граѓанска 

сопственост на стопанска организација се одредува 
и рокот за кој се доверува тоа стопанисување. 

Рокот од претходниот став е долгорочен и не-
говото траење се одредува во сообразност со на-
мената за која е извршено доверувањето. 

Член 10 
Сопственикот на шумата што е доверена на 

стопанисување на стопанска организација има 
право: 

1. на сеча на дрво за непосредните потреби на 
неговото селско домаќинство; 

2. да собира сува шума и мов, како и да ко-
ристи други шумски производи за потребите на 
своето земјоделско стопанство под условите одре-
дени1 со овој закон; 

3. на дел од цената на дрвото на пењушка и 
другите шумски производа, кој не може да биде 
помал од половината од тој износ. 

Правата од претходниот став поблиску се утвр-
дуваат со договорот склучен помеѓу сопственикот 
на шумата и стопанската организација, со тоа што 
правата од точка 1 и 2 на сопственикот можат да 
му се обезбедат и од друга шума. 

Доколку не се постигне согласност за склучу-
вање договор од претходниот став, правата на соп-
ственикот поблиску ги одредува органот на упра-
вата надлежен за работите на шумарството на на-
родниот одбор на општината. 

IV ПРИДОНЕС ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУ-
МИТЕ ВО ГРАЃАНСКА СОПСТВЕНОСТ 

Член 11 
За дрво пресечено во шума во граѓанска соп-

ственост, освен за дрвото за непосредните потреби 
на земјоделското стопанство на сопственикот, се 
плаќа придонес за унапредување на шумите во 
граѓанска сопственост по норма од вредноста на 
пресеченото дрво, чии рамки ги пропишува Извр-
шниот совет. 

Нормата од претходниот став ја одредува на-
родниот одбор на општинава. 

Основа за пресметување на придонесот е про-
метната вредност на пресеченото дрво што ја одре-
дува советот надлежен за работите на шумарството 
на народниот одбор на општината по видови на 
дрвја и сортимента што можат да се добијат од 
пресеченото дрво. 

Член 12 
Придонесот го наплатува народниот одбор на 

општината на начинот што се утврдува со актот 
за одредување на нормата. Со тој акт се опреде-
лува и начинот на управување со средствата од 
придонесот. 

Средствата од придонесот се водат на одделна 
сметка во банката. 

Член 13 
Средствата од придонесот се користат за уна-

предување на шумите во граѓанска сопственост, и 
тоа за: одгледување, заштита, обнова и реконструк-
ција на шумите, уредување на шумите, изградба 
на шумски комуникации, згради и други објекти, 
студии и истражување, изработка на елаборати и 
слично. 

V СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ НАДВОР 
ОД ШУМСКОТО СТОПАНСКО ПОДРАЧЈЕ 

Член 14 
Со дробаците (шикарите, деградираните и дру-

гите шуми и шумските земјишта, голини, крш и ел.) 
во општествена сопственост што се надвор од шум-
скостопанско подрачје, стопанисува народниот од-
бор на општина преку свој орган односно установа, 
а стопанисувањето може да го довери на стопанска 
организација односно установа со нејзина соглас-
ност. 

Член 15 
Оспособување на шумите и шумските земјишта 

од претходниот член за редовно шумско производ-
ство се врши на основа перспективна програма и 
годишен план за извршување на перспективната 
програма. 

Член 16 
Перспективната програма и годишните пла-

нови ги донесува органот, установата односно ор-
ганизацијата што стопанисува со тие шуми и шум-
ски земјишта, 

Перспективната програма ја одобрува народ-
ниот одбор на општината, а годишните планови — 
советот надлежен за работите на шумарството на 
народниот одбор на општината. 

Член 17 
Приходите од шумите од член 14 на овој закон 

му припаѓаат на оној што стопанисува со нив. 
Трошоците за извршувањето на мерките пред-

видени со перспективата програма и годишните 
планови, што не можат да се покријат со прихо-
дите од претходниот став, се обезбедуваат од сред-
ствата на политичко-територијалните единици. 

VI КОРИСТЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ОВНОВУВАЊЕ 
И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ 

Член 18 
Одбирање и обележување на стеблата за сеча 

(дозначување) во шумите во граѓанска сопственост 
што не им се доверени на стопанисување на сто-
пански организации (приватни шуми), врши орга-
нот на управата надлежен за работите на шумар-
ството на народниот одбор на општината. 

Дозначувањето во шумите со кои стопанису-
ваат стопански и други организации, установи од-
носно државни органи (организации) го вршат тие 
организации. 

Член 19 
Копачење на шуми, доколку не се загрозуваат 

заштитните функции на шумата, може да се врши 
ако изопаченото земјиште се користи за подигање 
на објекти: или за култура што трајно дава пого-
лема корист. 
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Копачење во приватни шуми се врши по одо-
брение на органот на управата надлежен за рабо-
тите на шумарството на народниот одбор на општи-
ната на основа стручно-техничка документација. 

Во одобрението од претходниот став се одре-
дува целта и рокот во кој ќе се изврши копаче-
њето. 

Член 20 
Чиста сеча на шуми, што не е предвидена со 

шумско-стопанската основа, може да се врши ако 
не постои опасност од деградирање, смивање и од-
ронување на земјиштето, како и од појава на ла-
вини и тоа во случаите кога* 

1. поголем број стебла е оштетен од штетни 
инсекти, растителни болести или други елементар-
ни непогоди; 

2. тоа е потребно за внесување повредносни 
или брзорасни видови дрвја, односно за воведу-
вање подобра форма на одгледување. 

Чиста сеча во приватни шуми се врши по одо-
брение на органот на управата надлежен за рабо-
тите на шумарството на народниот одбор на општи-
ната на основа програма за чиста сеча. 

Со одобрението од претходниот став се одре-
дува начинот на спроведувањето на чистата сеча 
и рокот за пошумување^. 

Член! 21 
Сеча на ретки видови дрвја е забранета. 
По исклучок ретки видови дрвја можат да се 

сечат со одобрение на органот на управата над-
лежен за работите на шумарството на народниот 
одбор на општината ако се суви и оштетени во 
толкава мерка што им престои непосредно сушење 
или претставуваат легло на зараза или штетни 
инсекти. 

Народниот одбор на општината ќе ги одреди 
видовите на ретките дрвја од став 1 на овој член. 

Член 22 
Пасење и желадење во шуми може да се врши 

ако со тоа не се загрозува одгледувањето и опста-
нокот на шумите. 

Советот надлежен за работите на шумарството 
на народниот одбор на општината одредува во кои 
приватни шуми може да се врши пасење и жела-
дење, во кое време, под кои услови, за кои видови 
добиток и бројот на грлата. 

Член 23 
Кастрење на шуми за лисник е забрането. 

Член 24 
Сува шума и мов во шуми може да се собира 

ако тоа не се одразува штетно' на производната 
способност на шумското земјиште или ако не се 
отежнува обновувањето и одгледувањето на шу-
мите. 

Советот надлежен за работите на шумарството 
на народниот одбор на општината одредува во кои 
приватни шуми може да се собира сува шума и 
моф. 

, Член 25 
Смоларење во приватни борови шуми може да 

се врши по одобрение на органот на управата над-
лежен за работите на шумарството на народниот 
одбор на општината на основа програма за смола-
рење што ја утврдува советот надлежен за рабо-

тите на шумарството на народниот одбор на оп-
штината. 

VII ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ 

Член 26 
Со цел да се заштитат шумите од пожар, па-

лење на отворен оган во шума и во непосредна 
близина на шума може да одобри организацијата 
што стопанисува со шумата односно органот на 
управата надлежен за работите на шумарството на 
народниот одбор на општината за приватните шуми. 

Член 27 
Организацијата што стопанисува со шумата од-

носно сопственикот на приватна шума, со цел да се 
заштити шумата од пожар, штетни инсекти, расти-
телни болести, елементарни непогоди и други ште-
ти, е должна да преземе соодветни мерки (шумски 
ред). 

Член 28 
Организацијата што стопанисува со шуми и 

плантажи, како и сопственикот на приватна шума, 
се должни да ја контролираат здравствената со-
стојба на шумите и плантажите и за појава на 
штетни инсекти и растителни болести да го извес-
тат органот на управата надлежен за работите на 
шумарството на народниот одбор на општината. 

Член 29 
Заштитата на шумите од противправно корис-

тење и други оштетувања (чување на шуми) ја 
врши организацијата што стопанисува со шумата. 

Член 30 ( 
За противправно користење и други оштетува-

ња на шуми се плаќа надоместок за штетата при-
чинета во шумата според ценовникот што го про-
пишува Секретаријатот за земјоделство и шумар-
ство на Извршниот совет. 

Член 31 
Чуварите на шуми имаат право на бесплатна 

службена облека и обувки што им ја обезбедува 
организацијата со која се во работен однос. 

Облеката е еднообразна за територијата на На-
родна Република Македонија. 

Член 32 
Организацијата што стопанисува со шумата е 

должна на чуварите на шуми што живеат во шу-
мата да им обезбеди бесплатен стан и огрев, како 
и бесплатно користење на земјиште за земјоделски 
култури до 1 хектар. 

Обемот на правата од претходниот став го утвр-
дува организацијата со која чуварот е во работен 
однос. 

Член 33 
Поблиски прописи за заштита на шумите во 

смисла на член 27 и 29 од овој закон, како и за 
службената облека и обувки на чуварите на шу-
мите, донесува Секретаријатот за земјоделство и 
шумарство на Извршниот совет. 

Прописите од претходниот став во однос на за-
штитата на шумите од пожар се донесуваат во со-
гласност со Државниот секретаријат за внатрешни 
работи | 
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VIII ЗАШТИТНИ ШУМИ И ШУМИ СО ПОСЕБНА 
НАМЕНА 

Член 34 
Шума прогласува за заштитна односно за шума 

со посебна намена народниот одбор на општината. 
Кога шумата што се прогласува за заштитна 

односно за шума со посебна намена се протега на 
подрачје на две или повеќе општини односно око-
лии, прогласувањето го вршат спогодбено народ-
ните одбори на општините односно околиите. Ако 
тие не се спогодат прогласувањето го врши народ-
ниот одбор на околната односно Извршниот совет. 

За шумите што ќе се наменат за научни истра-
жувања и настава прогласувањето го врши Извр-
шниот совет. 

Органите од претходните ставови прогласува-
њето го вршат по своја иницијатива или по пред-
лог на заинтересираните органи односно по барање 
на заинтересираните установи или организации. 

Член 35 
Со заштитни шуми и со шуми со посебна на-

мена се стопанисува односно управува така што да 
се обезбеди остварувањето на намената заради која 
шумата е прогласена за заштитна односно за шума 
со посебна намена. 

Начинот на користењето на шумите во смисла 
на претходниот став се одредува со актот за про-
гласување на шумата за заштитна односно за шума 
со посебна намена. 

Член 36 
Со заштитна шума односно со шума со посебна 

намена стопанисува односно управува државен ор-
ган, установа, стопанска или друга организација 
што со таа шума стопанисувала до нејзиното про-
гласување. 

Ако шумата прогласена за заштитна односно за 
шума со посебна намена се наоѓа во шумскостопан-
ско подрачје, органот надлежен за образување на 
шумскостопанското подрачје, по барање на органи-
зацијата што стопанисува со шумите и земјиштата 
во Шумскостопанското подрачје, е должен да ја 
издвои шумата од тоа подрачје. 

Органот што ја прогласил шумата за заштитна 
односно за шума со посебна намена, шумата од 
претходниот став ја доверува на стопанисување 
односно управување на заинтересирана организа-
ција односно установа или за таа цел може да 
основа посебна установа. 

По исклучок од преходниот став органот што 
ја прогласил шумата мсрре со неа да стопанисува 
односно управува преку 'свој орган. 

Член 37 
Со заштитна шума односно со шума со посебна 

намена во граѓанска сопственост, стопанисува соп-
ственикот и ја користи на начинот одреден со ак-
тот за прогласување. 

Член 38 
Ако приходите остварени од шумата прогла-

сена за заштитна не можат да ги покријат трошо-
ците за стопанисувањето, разликата во средствата 
ја обезбедува организацијата односно установата по 
чие барање е извршено прогласувањето. Во сите 
други случаи разликата ја обезбедува органот што 
го извршил прогласувањето. 

За шумите со посебна замена разликата од 
претходниот став ја обезбедува органот што го из-
вршил прогласувањето. 

IX ПРИМАРНА ПРЕРАБОТКА НА ДРВО 

Член 39 
Со примарна преработка на дрво може да се 

занимава претпријатие или погон, кое, покрај оп-
штите услови за основање на претпријатија, испол-
нува и одредени, технички услови. 

Техничките услови ги пропишува Извршниот 
совет. 

X УТВРДУВАЊЕ ГРАНИЦИТЕ НА ШУМИТЕ 
ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 40 
Шуми во општествена сопственост се шумите 

што по' која било правна основа станале опште-
ствена сопственост, како и оние за кои некое лице 
не прибавило право на сопственост по законски пат. 

Член 41 
Границите на шумите ве општествена сопстве-

ност ги утврдува општинска комисија за утврду-
вање границите на шумите. 

Комисијата од претходниот став ги расправа 
и имотните односи што ќе настанат во текот на по-
стапката за утврдување границите на шумите во 
општествена сопственост. 

Член 42 
Со решението на комисијата се утврдува оп-

штествената сопственост на шумата и нејзините 
граници. 

Против решението од претходниот .став заинте-
ресираното лице може да изјави жалба до органот 
на управата надлежен за работите на имотно-прав-
пите односи на народниот одбор на околината во 
рок од 60 дена од денот на објавувањето на реше-
нието на огласната табла на народниот одбор на 
општината или на месната канцеларија. 

Против решението на второстепениот орган не 
може да се води управен спор. 

Член 43 
Лицето што смета дека со правосилното реше-

ние за утврдување границите на шумите во опште-
ствена сопственост му е повредено правото на соп-
ственост, може пред надлежниот редовен суд да 
покрене спор за сопственост. 

Член 44 
Решението на Комисијата е извршен наслов за 

спроведување на соодветни уписи во таписките 
книги и за спроведување на измените во катастар*4 

ските книги. 
Измена на утврдените граници на шуми може 

да се врши само на основа правосилна судска пре-
суда. 

Член 45 
Постапката за утврдување границите на шу-

мите ќе се заврши најдоцна до крајот на 1963 го-
дина. 

Член 46 
Поблиски прописи за утврдување границите на 

шумите во општествена сопственост донесува Из-
вршниот совет, 
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XI КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 47 
Стопанска организација, општествена организа-

ција, установа и друго правно лице ќе се казни за 
стопански престап со парична казна од 50.000 до 
1.000.000 динари ако стопанисува со заштитна шума 
или со шума со посебна намена спротивно на на-
чинот на користење одреден со актот за прогласу-
вање на таа шума за заштитна односно за шума со 
посебна намена (член 35 став 2). 

Член 48 
Стопанска организација, општествена организа-

ција, установа и друго правно лице ќе се казни за 
прекршок со парична казна од 20.000 до 300.000 ди-
нари ако: 

1. не го извести органот на управата надлежен 
за работите на шумарството на народниот одбор иа 
општината за појава на штетни инсекти и расти-
телни болести во шумите и илантажите со кои сто-
панисува (член 28); 

2. не воведе и не одржува шумски ред (чл. 27). 
За прекршок од претходниот став ќе се казни 

и одговорното лице во стопанската и друга орга-
низација, установа или друго правно лице со па-
рична казна од 5.000 до 20.000 динари. 

Член 49 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок лицето кое: 
1. врши или дозволи сеча на шума без прет-

ходно дозначување (член 18); 
2. врши копачење на шума спротивно на член 

19 од овој закон; 
3. врши чиста сеча спротивно на член 20 од 

овој закон; 
4. врши пасење и желадење спротивно на член 

22 од овој закон; 
5. врши кастрење на шума за лисник (член 23); 
6. собира сува шума и мов спротивно на член 

24 од овој закон; 
7. врши смоларење спротивно на член 25 од 

овој закон; 
8. пали отворен оган во шума или во непосред-

на близина на шума спротивно на член 26 од овој 
закон; 

9. не го извести органот на управата надлежен 
за работите на шумарството на народниот одбор на 
општината за појава на штетни инсекти и расти-
телни болести во шумите и плантажите со кои сто-
панисува (член 28); 

10. не воведа и не одржува шумски ред (чл. 27); 
11. шумата прогласена за заштитна или за шума 

со посебна намена не ја користи на начинот одре-
ден со актот за прогласување (член 37). 

Член 50 
За прекршок од член став 1 точка 1, 2, 3, 5, 

6 и 7 на овој закон, покрај казната може да се из-
рече и заштитна мерка одземање на предметите 
употребени или наменети за извршување на пре-
кршокот, како и предметите настанати со извршу-
вањето на прекршокот. 

XII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 51 
До образувањето на шумскостопански подрачја 

со шумите и шумските земјишта стопанисуваат ор-
ганите, установите односно стопанските организа-
ции што со тие шуми стопанисувале до денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 52 
Шумите прогласени за заштитни или за шуми 

со посебна намена според досегашните прописи 
остануваат како такви и по влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член 53 
Роковите за сообразување на постојните и за 

донесување на нови шумскостопански основи ги 
одредува Извршниот совет. 

Член 54 
Годишните планови за стопанисување со шу-

мите мораат да ги содржат шумскостоѕпанските за-
дачи во врска со обновата, одгледувањето и кори-
стењето на шумите, што треб* да се извршат за 
една година. 

Годишните планови за стопанисување со шу-
мите ги изготвуваат и донесуваат организациите 
што стопанисуваат со тие шуми, а ги одобруваат 
органите надлежни за одобрување шумскостопан-
ските основи според Основниот закон за шумите. 

За изготвувањето на годишни планови за дру-
гите шуми се грижи органот на управата надлежен 
за работите на шумарството на народниот одбор на 
општината. 

Член 55 
Народните одбори актите, за чие донесување 

се овластени со овој закон, ги донесуваат со рам-
ноправно учество на обата собора. 

Член 56 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1. Законот за шумите (^Службен весник на 

НРМ" бр. 11/57, 31/58 и 5/60); 
2. Уредбата за контрола на движењето на глав-

ните шумски производи („Службен весник на НРМ" 
бр. 21/56) и поблиските прописи донесени на основа 
на неа; 

3. Уредбата за колективна сеча на дрво во 
шуми што се во општествена сопственост („Служ-
бен весник на НРМ*' бр. 21/56); 

4. Уредбата за смоларење („Службен весник: на 
НРМ" бр. 32/56) и поблиските прописи донесени на 
основа на неа. 

Поблиските прописи донесени на основа Зако-
нот за шумите остануваат во сила до донесувањето 
на поблиски прописи на основа Основниот закон 
за шумите и овој закон, доколку не се во спротив-
ност со нивните одредби. 

Член 57 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на одјавувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 
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У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСЛО 
ДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ 

ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија се прогласува Законот за распо-
делба на средствата наменети за јавни патишта, 
што Народното собрание на Народна Република 
Македонија го усвои на седницата на Републич-
киот собор одржана на 12 април 1962 година и на 
седницата на Соборот на производителите одржана 
на 12 април 1962 година. 

У бр. 8 
12 април 1962 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ 

ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА 
Член 1 

Средствата за јавните патишта што се форми-
раат од надоместоците што се плаќаат за друмски 
моторни возила; данокот на промет на моторните 
возила во граѓанска сопственост; данокот на про-
мет од транспортните услуги извршени со вози-
лата во граѓанска сопственост, паричните казни 
за прекршоците на одредбите од сообраќајните 
прописи; паричните казни за прекршоците на од-
редбите на Основниот закон за јавните патишта; 
паричните казни за стопанските престапи, според 
одредбите на Законот за претпријатијата за па-
тишта и другите извори на приходи определени со 
посебни прописи се распределуваат, и тоа: 

на Народна Република Македонија 60% 
на околиите - 10% 
на општините , 30% 
Средствата за патишта што се формираат од 

надоместоците што се плаќаат за друмски запреж-
ни возила се распределуваат, и тоа: 

на Народна Република Македонија 10% 
на околиите , зо% 
на општините < 60% 

Член 2 
За друмски запрежни возила, без оглед на соп-

ственоста се плаќа годишен надоместок за одржу-
вање на јавните патишта. 

Висината на надоместокот од претходниот став 
за одделните видови возила ќе ја определи Изврш-
ниот совет. 

Член 3 
Ако регистрација на дру мекото запрежно во-

зило се врши во второто полугодие на годината, се 
платеа надоместок во износ од 50% од годишниот 
надоместок определен во смисла на член 2 став 
^ сд ств од 'закон. 

Член 4 
За друмските запрежни возила што ќе се отту-

ѓат во текот на годината, новиот имател на вози-
лото се ослободува од плаќање на надоместок за 
времето за кое поранешниот имател го платил. 

Член 5 
Народните одбори на општините можат,, за одр-

жување на улиците во градовите да употребат една 
половина од; средствата што ги остваруваат општи-
ните на основа став 1 од член 1 на овој закон и 
една шестина од средствата што ги остваруваат оп-
штините на основа став 2 од член 1 на овој закон. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила од денот на него-

вото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија!", а ќе се применува од 
1-1-1962 година. 

34. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ФОНДОВИТЕ ЗА ПАТИШТА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија се прогласува Законот за фондо-
вите за патишта, што Народното собрание на На-
родна Република Македонија го усвои на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 12 април 1962 
година и на седницата на Соборот на производи-
телите одржана на 12 април 1962 година. 

У бр. 7 
12 април 1962 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Кол итевски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ПАТИШТА 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Фондови за патишта се основаат за распола-
гање со средствата наменети за одржување, рекон-
струкција и изградба на јавните патишта. 

Член 2 
Фонд за патишта (во натамошниот текст: фонд) 

може да основа секоја политичко-територијална 
единица. 

Републички фонд основа Извршниот совет. 
Околиски и општински фонд основа народниот 

одбор на око лиј ата односно општината со рамно-
правно учество^ на обата собора. 

Две или повеќе политичко-територијални еди-
ници, можат да основаат заеднички фонд. Меѓу-
себните односи на основачите на заедничкиот фонд 
се уредуваат со договор. 

Политичко-територи ј алиа та единица што не 
основа фонд, средства за одржување, реконструк-
ција и изградба на јавни патишта ќе предвиди во 
својот буџет, а со нив таа ќе располага според 
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одредбите иа Законот за буџетите и финансира-
њето на самостојните установи, Законот за прет-
пријатијата за патишта и според другите прописи 
што го одредуваат располагањето со средствата на-
менети за одржување, реконструкција и изградба 
на јавни патишта. 

Член 3 
Фондот за патишта има својство на правно 

лице. 
Член 4 

Фондот има правила кои содржат поблиски од-
редби на неговите задачи, организацијата и начи-
нот на работата. 

Правилата на фондот ги донесува управниот 
одбор на фондот, а ги потврдува основачот. 

Член 5 
Фондот работи според одредбите на Законот за 

претпријатијата за патишта, овој закон и другите 
прописи што го одредуваат располагањето со сред-
ствата на политичко-територијалните единици на-
менети за одржување, реконструкција и изградба 
на јавни патишта, како и според одредбите на 
своите правила. , 

Член 6 
Одредбите на Законот за буџетите и финанси-

рањето на самостојните установи ке се примену-
ваат и на фондот, доколку со овој закон не е 
инаку одредено. 

II. СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 
Член 7 

Средствата на фондот се образуваат од: 
1. сред ствата што ќе и припаднат на политичко-

територијалната единица што го основала фондот, 
според член 28 од Законот за претпријатијата за 
патишта; 

2. средствата што за одржување, реконструк-
ција и изградба на јавните патишта ќе ги намени 
политичко-териториј алната единица; 

3. од каматата на средствата на фондот вло-
жени кај банката; 

4. кредити; 
5. други приходи. 
Средствата на фондот се уплатуваат и се во-

дат на посебна сметка ка ј банката преку која се 
извршува буџетот на политичко-територи ј алката 
единица. 

Член 8 
Приходите и расходите на фондот се утврду-

ваат со финансискиот план на фондот. 
Средствата на фондот можат во текот на го-

дината да се трошат само до висината на остваре-
ните приходи. 

Член 9 
Средствата' на фондот можат да се користат 

само за одржување, реконструкција и изградба на 
јавни патишта. 

Средствата на фондот првенствено ќе се кори-
стат за одржување на па ги шта та кога претприја-
тијата за патишта односно установите или орга-
ните на управата на народниот одбор на општи-
ната, на кои им е доверена грижата за јавните па-
тишта, не можат со своите средства да ги одр-
жуваат патиштата во состојба што овозможува 
безбеден сообраќај. 

Средствата на фондот се користат според фи-
нансиска претсметка, а во сообразност со смерни-
ците на основачот на фондот. 

Член 10 
Фондов непосредно склучува договор со орга-

низациите на кои им е доверена грижата за јав-
ните патишта за видот и обемот на работите за 
одржување на патиштата, како и за условите на 
плаќањето надоместок за овие работи. 

Под организација, во смисла на одредбите од 
претходниот став, се подразбираат претпријатијата 
за патишта, установите и органите на кои, според 
постојните прописи им е доверена грижата за јав-
ните патишта. 

Член 11 
Со актот за основање на фондот може да се 

одреда тој да врши права и должности на инве-
ститор во работите на реконструкцијата или из-
градбата на јавни патишта што се финансираат од 
средствата на фондот. 

Член 12 
Средствата на Републичкиот фонд служат за 

финансирање работите на патиштата од I и II ред, 
на околиските фондови — на патиштата од Ш ред, 
а на општинските фондови — на патиштата од 
IV ред. 

III УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ 

Член 13 
Со фондот управува управен одбор. 

Член 14 
Управниот одбор на фондот се состои од чле-

нови што ги именува основачот и членови што ги 
делегираат, како свои претставници, стопанските и 
други организации, кои се заинтересирани за со-
стојбата на јавните патишта и сообраќајот на нив, 
а се означени во актот за основање на фондот. 

Најмалиот број членови на управниот одбор на 
фондот се определува со актот за основањето на 
фондот. 

Член 15 
Управниот одбор: 
1. донесува правила на фондот; 
2. донесува финансиски план и завршна смет-

ка на фондот; 
3. одлучува за заклучување на кредити; 
4. ги утврдува условите за јавно наддавање за 

работите на изградбата и реконструкцијата на јав-
ните патишта; 

5. му поднесува на основачот на фондот изве-
штај за работата и состојбата на фондот; и 

6. врши и други работи што му се ставени во 
делокруг со закон и правшгата на фондот. 

Член 16 
Наредбодавното право за извршување на фи-

нансискиот план на фондот и претставувањето и 
застапувањето пред трети лица на фондот го врши 
претседателот на управниот одбор на фондот, ако 
со правилата на фондот не е поинаку определено. 

Административните работи на фондот ги врши 
органот на управата надлежен за работите на соо-
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браќајот на политичко-територијалната единица 
што го основала фондот. 

IV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по не-

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

35. 

На основа член 42 од Основниот закон за фи-
нансирање на школството, Народното собрание на 
Народна Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 12 април 1962 го-
дина и на седницата на Соборот на производите-
лите одржана на 12 април 1962 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИ-
СКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕ-
СТВЕН ФОНД ЗА ШКОЛСТВО ЗА 1962 ГОДИНА 

I. Се дава согласност на финансискиот план на 
Републичкиот општествен фонд; за школство за 
1962 година и тоа: ( 

А. П Р И Х О Д И 
д и н а р и 

1. Пренесени средства од 1961 год. 349.487.000 
2. Учество во придонесот за оп-

штествените фондови за школ-
ство — — _ _ _ _ _ — 350.000.000 

3. Учество во придонесот за оп-
штествените фондови за школ-
ство што го плаќаат приватните 
дуќани _ _ _ _ _ _ _ 5.000.000 

4. 3% од делот на придонесот за 
буџетите од личниот доход што 
Ќ припаѓа на Народна Републи-
ка Македонија — — — — — 109.620.000 

5. 15,46% од учеството во заеднич-
ките приходи — дел за ре-
публичкиот буџет и во сојуз-
ната дотација што му припаѓа 
на буџетот на Наррдра Репу-
блика Македонија _ — _ — 1.526.000.000 

6. Вратени кредити — — — — 60.000.000 
7. Дотации од Сојузниот опште-

ствен фонд за школство за фи-
нансирање на инвестициите — 230.000.000 

8. Дел од средствата за унапреду-
вање развитокот на стопански 
неразвиените подрачја што му 
се доделува на Фондот — —• 350.000.000 

Вкупно приходи: 
Б. Р А С Х О Д И 

2.980.107.000 

д и н а р и 
.1. Финансирање на школите чиј 

дсшвач е Народна Република 
Македони ја _ _ _ — _ 1.741.000.000 
^ ' основца дејност: 

^ Ј* ' _ на/универзитетот — — 1.202.000.000 
~ ' н ^ "вишите школи — — 324.000.000 

б) Инвестиции — — — — 
2. Помош на општинските опште-

ствени фондови за школство за 
изградба и опрема на учили-
штата — — — — — — — 
а) текушто финансирање — — 
б) обврски од 1961 година — — 
в) набавка на нагледни сред-

ства за основни училишта 
3. Кредити на општинските оп-

штествени фондови за школство 
за изградба и опрема на основ-
ните училишта — — — — 
а) текушто финансирање — — 
б) обврска од 1961 година — — 

4. Студии, конкурси и проекти на 
училишни објекти — — — — 

5. Манипулативни трошоци на фон-
дот _ — — — — — 

6. Оперативна резерва — — — 
а) од кои ќе се обезбеди посебен 

републички дода ток според 
прописите на Извршниот со-
вет — — — — — — — 

б) ^распределена резерва — 

215.000.000 

810.066.000 
421.000.000 
359.066.000 

30.000.000 

319.856.000 
240.000.000 

79.856.000 

5.000.000 

1.500.000 
102,685.000 

30.000.000 
72,685.000 

Вкупно расходи: 2.980.107.000 
И. Оваа одлука влегува во сила од денот на 

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

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 0102-139 
12 април 1962 година 

Скопје 
Претседател , 

на Народното собрание, 
Лазар Кол итевски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на произво- Претседател 

дителите, на Републичкиот собор, 
Борко Темелиевски, е. р. Киро Георгиевски, е. р. 

36. 

На основа член 42 од Основниот закон за фи-
нансирање на школе тв ото, Народното собрание^ д а 
Народна Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 12 април 1962 го-
дина и на седницата на Соборот на производите-
лите одржана на 12 април 1962 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН 

ФОНД ЗА ШКОЛСТВО ЗА 1961 ГОДИНА 

I. Се дава согласност на Завршната сметка на 
Републичкиот општествен фонд за школство за 
1961 година и тоа за: 

А. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 
д и н а р и 

1. Придонес за општествените фон-
дови за школство — — — — 273.460.216 
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2. Дел (процент) од, вкупните при-
ходи на Народна Република Ма-
кедонија што и припаѓаат спо-
ред Законот за буџетите и фи-
нансирањето на самостојните 
установи — 

3. Дел (3%) од придонесот за бу-
џетите од личниот доход што и 
припаѓа на Народна Републи-
ка Македонија — — — — 

4. Дотација од буџетот на Народна 
Република Македонија за основ-
ната дејност на школите — — 

5. Дотации од други општествени 
фондови за инвестиции — — 

— — — — 1.225.910.000 

109.497.841 

50.000.000 

128.240.000 

Вкупно остварени приходи — 
В. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ 

1. За основна дејност на школите 
2. За инвестиции — — — — — 
3. За кредити на други опште-

ствени фондови за школство за 
изградба на основни училишта 

4. Оперативна резерва — — — 
5. Маницулативни трошоци — — 

1 37, 

На основа член 28 став 2 и член 39 точка 4 од 
Уставниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, по ислушувањето 
на Извештајот на Комисијата за подготвување на-
црт на нов Устав на Народна Република Македо-
нија, Народното собрание на седницата на Репу-
бличкиот собор одржана на 12 април 1962 година 
и на седницата на Соборот на производителите одр-
жана на 12 април 1962 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА НАРОД-
НОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1. На Народното собрание на Народна Републи-

ка Македонија, избрано на 23 и 27 март 1958 годи-

на, му се продолжува мандатот поради донесување 
на нов Устав на Народна Република Македонија, 
а најмногу за една година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 0102-144 
12 април 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

1.787.108.057 

д и н а р и 
1.274.350.000 

187.934.116 

154.597.738 
25.512.836 
3.783.776 

Претседател 
на 'Соборот на произво-

дителите, 
Борко Темелиевски, е. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Киро Георгиевски, е. р. 

Вкупно остварени расходи: 1.642.478.466 
ј В. За пренос во 1962 г. 144.629.591 

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

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 0102-140 
12 април 1962 година 

Скопје \ 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на произво- Претседател 

дителите, на Републичкиот собор, 
Борко Темелиевски, е. р. Киро Георгиевски, е. р. 

/ 3 8 . 

На основа член 4 став 2 од Законот за придо-
несот на општествените инвестициони фондови. 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 12 април 1962 година и на седницата на 
Соборот на производителите одржана на 12 април 
1962 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИДО-
НЕСОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 

ФОНД 

I 
Во Одлуката за придонесот на Републичкиот 

инвестиционен фонд („Службен весник на НРМ" 
бр. 23/61), во точката I, на крајот, нормата „10%" 
се заменува со норма „20%". 

» 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1962 година. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 0102-141 
12 април 1962 година 

Скопје \ 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. > 

Претседател 
на Соборот на произво-

дителите, 
Борко Темелиевски, е. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Киро Георгиевски, е. р. 

39. 

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, у 
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Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на основа претресот по Извештајот на 
Извршниот совет' за 1961 гс дина, на Триесетипрвата 
заедничка седница на Републичкиот собор и Собо-
рот на производителите одржана на 11 април 1962. 
година ја донесе следната 

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

ЗА 1961 ГОДИНА 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија го усвојува Извештајот на Извршниот 
совет за 1961 година. 

Народно собрание 
ва Народна Република Македонија 

Број 0102-246 
11 април 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Кол итевски, е. р. 

40. 
Народното собрание на Народна Република Ма-

кедонија на Триесеттата седница на Соборот на 
производителите одржана на 12 април 1962 година, 
врз основа па Извештајот на Вишиот стопански 
суд на НР Македонија, за проблематиката на сто-
панските организации согледана низ работата на 
стопанските судови во 1960 и 1961 година како и 
врз основа на претресот по тој извештај, ја донесе 
оваа 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СТОПАНСКОТО ДЕЛУ-
ВАЊЕ И ОДНОСИТЕ ВО МЕЃУСЕБНОТО РАБО-

ТЕЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Стопанските организации во изминатите две 
години во меѓусебното деловно општење, покрај 
успесите, пројавија слабости и пропусти, кои му 
нанесоа штета на стопанството во целина и на 
стопанските организации поодделно. Стопанските 
организации што ги остварувале своите права пре-
ку судовите, биле изложени на непотребни тро-
шоци, што имаше свое негативно дејство врз фор-
мирањето на личните доходи на трудбениците и 
животниот стандард на работните луте во целина. 
Тие појави придонесоа за кршење на социјалис-
тичките општествени норми во делувањето. Како 
резултат на ваквите појави доаѓа и до слабости од 
субјективна природа како што се: недоволна од-
говорност на факторите во колективот, се уште не-
доволна општествена одговорност на органите на 
работничкото самоуправување, нередовно запозна-
вање на колективот со положбата на стопанската 
организација, толерантен однос кон носителите на 
^социјалистичките појави во работењето, слаба 
општествена контрола на соборите на производи-
телите и др. 

Во работата на стопанските судови, има случаи 
на недоволно брзо решавање на стопанските пре-
стапи, како и случаи на блага и неефикасна каз-

нена политика, особено во однос на одговорните 
лица. 

Врз основа на напред изнесените констатации, 
и на основа член 45 став 1 од Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на НР Македонија и 
член 182 став 6 од Деловникот на Соборот на про-
изводителите на Народното собрание на НР Маке-
донија — Соборот на производителите 

П Р Е П О Р А Ч У В А 

1. Органите на работничкото самоуправување 
управувајќи со општествените средства треба со 
поголема одговорност да ги решаваат проблемите 
од меѓусебните односи што произлегуваат од де-
ловните контакти во производството и размената. 
Тие треба во своето' работење да го издигаат на 
повисок степен социјалистичкиот деловен морал. 

Органите на работничкото самоуправување мно-
гу повеќе внимание да му посветат на материјално-
финансиското работење на своите стопански орга-
низации. Во таа насока треба да се зголеми опште-
ствената одговорност. Слабостите и недостатоците, 
како што се: меѓусебното кредитирање, не ликвид-
носта, неодговарање на своите обврски, ^соција -
листички тенденции во меѓусебната размена, опто-
варување на стопанската организација со неоправ-
дани трошоци, ненормално работење на стопан-
ските организации поради блокирање на жиро-
сметките, нездрави односи помеѓу деловните парт-
нери што се одлучиле на кооперација во производ-
ството и пласманот на стоката и др. — треба си-
стематски да се отстрануваат, користејќи се при-
тоа со сите инструменти на нашиот самоуправен 
механизам во стопанската организација и комуната. 

2. Соборите на производителите на народните 
одбори да развијат поширока општествена кон-
трола врз работата на стопанските организации 
со цел да се укажува на негативните појави и тен-
денции во меѓусебните односи на стопанските ор-
ганизации. Тие треба почесто да ги разгледуваат 
проблемите што« произлегуваат од деловните односи 
во кои стапуваат стопанските организации; во се-
којдневната работа и да преземаат потребни мерки 
за поттикнување на позитивните стремежи во про-
изводството и размената. 

3. Народните одбори на околиите и народните 
одбори на поголемите општини да пристапат кант 
образување на комисии за општествен надзор, со 
цел да се обезбеди уште посистемва и поефикасна 
контрола над управувањето и користењето на 
општествените средства. 

Народните одбори, исто така, да посветат пого-
лема грижа врз работата на инспекциите во обла-
ста на стопанството и решавањето на нивните кад-
ровски прашања. 

4. Подобрувањето на стручниот состав како и 
морално-политичките квалитети на кадрите што се 
занимаваат со материјално-финансиските прашања 
во стопанските организации треба да биде посто-
јана задача на органите ка работничкото само-
управување. 

5. Извршниот совет на Народното собрание да 
7и проучи прашањата и предлозите што произле-
гуваат од Извештајот и претресот на истиот во Со-
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борот и неговите одбори и преземе потребни мерки 
за остварување на предлозите и сугестиите, чија 
реализација би придонес ла за отстранување на 
согледаните слабости и недостатоци, 

6. Стопанските судови во својата досегашна 
активност дадоа ценет придонес во решавањето на 
спорните прашања што произлегуваат од меѓусеб-
ните деловни односи на стопанските организации. 
Тие во својата идна работа треба да остварат по-
чести контакти со органите на трудбеничкото са-
моуправување во стопанските организации, како и 
со соборите на производителите на народните од-
бори. 

Број 0102-314 
12 април 1962 година 

Скопје . 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 

Претседател 
на Соборот на произво- Претседател 

дителите, на Народното собрание, 
Борко Темелиевски, е. р. Лазар Колишевски, е. р. 

Опасен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-22939/3-61 од 20 фе-
вруари 1962 година, ја одобри промената на личното 
име на Емрулаи Џезаир, роден на 15 април 1923 
година во село Добридол, Тетовска околија, од тат-
ко Селман и мајка Џемиле, и Емрулаи Шукри је, 
родена на 1 мај 1924 год. во село Добридол, Тетов-
ско, од татко Елмаз и мајка Дуди је. 

Именованиот Џезаир во иднина ќе се служи 
со новото лично име Рамадани Идрис, а Шукрие во 
иднина ќе се служи со новото лично име Рамадани 
Фекри је. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (100) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2773/1 од 22 февруари 
1962 година, ја одобри промената на фамилијарно^ 
име на Имери Риза, роден на 7 април 1927 година 
во село Речане, Тетовско, од татко Ружди и мајка 
Анифе, и Имери Шани је, родена на 28 август 1931 
година во село Речане, Тетовско, од татко Шехит 
и мајка Џанфезаре. 

Именованите во иднина ќе се служат со новото 
фамилијарно име Заими. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (103) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2334 од 16-11-1962 го-
дина, ја одобри промената на фамилијарно™ име 
на Јовановиќ Миодраг, роден на 13 јули 1934 го-
дина во гр. Приштина, од татко Коста и мајка Дра-

гица, така што во иднина фамилијарното име ќе 
му гласи Ивановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (104) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2250/1 од 20 февруари 
1962 година, ја одобри промената на фамилијарно^ 
име на Митов Владимир, роден на ден 21 октомври 
1Ѕ31 год. во Карамаиица, Кумановска околија, од 
татко Христо и мајка Стојна, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Димитров. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (105) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4921 од 17 март 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Тоневски Василаки, роден на ден 20 јуни 1959 го-
дина во гр. Скопје, од татко Тоневски Ристо и 
мајка Тоневска, род. Драмалиева Евдокија, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Васил« 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (107) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4361 од 26 март 1962 
година, ја одобри промената на фамилииарното име 
на Јовановски Иван1, роден на 3 јуни 1933 година 
во гр. Скопје, од татко Јовановски Ганчо и мајка 
Горица, така што во иднина фамилии арното име 
ќе му гласи Петковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (108) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4675 од 17-111-1962 го-
дина, ја одобри промената на роденото име на Апо-
столов Петко, реден на ден 14 мај 1934 год. во е. 
Трстеник, Штипска околија, од татко- Апостолов 
Стојан и мајка Параскева, така што во иднина ро-
деното име ќе му гласи Цене. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весиќ на НРМ". (109) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2429/1 од 23 февруари 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Каракашев Трајко, роден на ден 6 август 1955 
год. во Гевгелија, од татко Михов Трајко и мајка 
Михова, род). Божинова Велика, а усвоен од Ка-
р а к а ш ^ Никола и Каракашева Гургица, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Митко. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-1822/2 од 17 март 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Андов Ристо, роден на ден 23 февруари 1941 
година во гр. Неготино, Титоввелешка околија, од 
татко Дончо и мајка Нада, така што во иднина 
фамилии арното име ќе му гласи Чучуков. 
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Оваа промена важи ед денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (111) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2785/1 од 24 февруари 
1962 година, ја одобри промената па фамилијарно^ 
име на Митевски Миливоје, роден на ден 7 ноем-
ври 1940 година во село Горобинци, Штипска око-
лија, од татко Стој иман и мајка Анѓа, така што1 

во иднина фамилијарната име ќе му гласи Кр-
стевски. (112) 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-753 од 22 јануари 1962 
година ја одобри промената на фамилијарно^ име 
па Героски Бранислав, роден на 1 мај 1936 година 
во гр. Прилеп, Битолска околија, од татко Томе и 
мајка Тодорка, така што во иднина фамилијарно^ 
име ќе му гласи Михајлове™. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (113) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4674 од 25 март 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Каревски Горѓи, роден на ден 12 јули 1958 година 
во гр. Битола, од мајка Бачлиоска Невена, а усвоен 
од Каревски Милан и Каревска Параскева, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Звонко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (114) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4531/1 од 17 март 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Јанков Вуле, роден на 4 април 1938 година во е. 
Амзабегово, Штипска околија, од татко Коста и 
мајка Султана, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Вангел. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (115) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН С*УД ВО КУМАНОВО 

Тужителот Бекири Арифов Ариф од село Ру-
ница, Кумановска околија, поднесе тужба за раз-
вод на бракот против тужената Бекири Ферида, 
по татко Мухарем родена Шелма, од село Ново 
Село, општина Тешаше, околија Добој, НР Б и X, 
со последно место на живеење во село Руница, Ку-
мановска околија, а сега со непознато место на 
живеење. 

Се повикува тужената Бекири Ферида во рок 
од 30 дена ед објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на НРМ", да се јави лично во овој суд 
или да ја достави својата адреса, Во противен слу-
чај ќе и биде одреден застапник на нејзин трошок. 

Од Окружниот суд во Куманово, П. бр. 182/61. 
(116) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

При Околискиот суд во Гостивар е покрената 
оставинска постапка за расправување оставината на 
пок. Исаковски Антонија, бив. од е. Вруток, општи-
на Гостивар, околија Тетовска. 

Согласно со чл. 219 од Законот за наследување 
се поканува .наследникот Доста, в.д. Јосиф Анте-
ски, да се јави при овој суд и да даде наследничка 
изјава, лично или преку полномошник, во рок од 
една година од денот на објавувањето на огласот 
во „Службен весник на НРМ". Во противно, по ис-
текот на рскот, ќе му се постави старател и врз 
основа на неговата изјава и расположивите сведе-
ната, судот ќе ја расправи оставината. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Гостивар, О . бр. 63/58. 
(101) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН 

По оставината на покојниот Радичевски Кри-
стинов Ристо, бивш од е. Љубојно, подигната е 
оставинска постапка. 

Се повикуваат лицата: Борис Рајчовски, Сан-
дра Милошевска и Велика Најдовска, сите од е. 
Љубојно, општина Ресенска, околија Охридска, се-
га со непознати адреси негде во САД, да се јават 
во Околискиот суд во Ресен за да дадат наслед-
ничка изјава, во рок од една година од објавува-
њето на огласот во" „Службен весник на НРМ". Во 
противно оставината ќе се расправи во нивно от-
суство. 

Од Околискиот суд во Ресен, О. бр. 5/57. (95) 

По оставината на покојниот Дупенски Наумов 
Начо, бив. од е. Љубојно, е подигната оставинска 
постапка. 

Се поканува лицето Стојан Начов Дупенски, од 
село Љубојно, општина Ресенска, околија Охрид-
ска, а сега со непозната адреса негде во САД да 
се јави во Околискиот суд во Ресен за да даде 
наследничка изјава во рок од една година од обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на НРМ". 
Во противно оставината ќе се расправи во негово 
отсуство. 

Од Околискиот суд во Ресен. О. бр. 14;56. (96) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 41/55, свеска II е запишано следното: За-
наетчиското претпријатие „Шар", со седиште во 
Крушево, е ставено во редовна ликвидација. 

За ликвидатор на претпријатието е назначен 
Сафа Никола, службеник во НО на општината 
Крушево, кој е овластен да го потпишува претпри-
јатието во ликвидација. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 94/62. (320) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК "НА ПРМ 
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РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Врз основа на решението на Народниот одбор 

на општината Идадија — Скопје бр. 06-4187 од 29-
Ш-1Ѕ61 год. е запишана во регистарот на социјал-
ните установи на страна 7, рег. бр. 7, установата 
под назив: Социјална установа »Мајчин дом", со 
седиште во Скопје. Предмет на работењето на уста-
новата е: да збринува деца од 0—3 годишна воз-
раст и тоа деца без обата родители, деца од болни 
родители од ТБЦ, деца најденчиња, мајки трудни-
ци и мајки социјално загрозени. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на Скопска околија бр. 23242 од 19-1Х-
1957 година. 

Со установата управува управителот Кузма-
новска Милка. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Советот за социјални грижи на НО 
на општината Идадија — Скопје. 

Бр. 4187/3-1961 год. од Народниот одбор на оп-
штината Идадија. (1552) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Битола бр. 04-831 сд 9-И-1962 год, е 
запишана во регистарот на установите со самостој-
но финансирање на страна 58, ред. бр. 1, книга I, 
установата под назив: Заштитна работилница за 
инвалиди „Социјален борец — Битола. Предмет на 
работењето на установата е: професионална реха-
билитација и запослување на инвалиди во своите 
погони: картонажа, кожна галантерија, печатница, 
книговезница и погребална опрема. 

Установата е основана од Околискиот одбор на 
Сојузот на слепите — Битола, со решението бр. 120 
од 2-1Х-1961 година. 

Со установата управува совет од 15 члена, уп-
равен одбор од 7 члена и управителот Топчиевски 
Јолев Методија, кој заедно со шефот на сметко-
водството Нико Ташков Нака ќе ја потпишува ра-
ботилницата. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Советот за социјална политика и ко-
мунални прашања на НРМ. 

Бр. 04-831/62 од Народниот одбор на општината 
Битола. (208) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Идадија — Скопје бр. 02-11220 од 
15-1Х-1961 год. е запишано во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање на страна 56, 
рег. бр. 56 следното: Душан1 Стојковски, досегашен 
шеф на сметководството на Институтот за тубер-
кулоза на НРМ — Скопје, е разрешен од должност. 
За шеф на сметководството е назначен Стојко Тр-
певски, со решението бр. 04-1025/60. 

Бр. 02-11220/61 од Народниот одбор на општи-
ната Идадија — Скопје. (1227) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Идадија — Одделение за општа уп-
рава — Скопје бр. 02-2515 од 15-11-1962 година е 
извршена измена во регистарот на установите со 
самостојно финансирање на страна 51. рег. бр. 51 и 
е запишано следното; 

1) Досегашниот назив на Централниот завод за 
заштита на народното здравје — Скопје се менува 
и ќе гласи: Републички завод за здравствена за-
штита — Скопје, согласно чл. 143 од Општиот за-
кон за организацијата на здравствената служба 
(„Сл. лист на ФНРЈ" бр. 45/60); 

2) Место досегашниот сметкополагач Јанковски 
Томе, овластена е да ја потпишува установата Нада 
Кучи, шеф на сметководството; 

3) Решението бр. 12198 од 25-ЛШ-1957 год. со 
кое е регистрирана установата останува во сила 
освен точките 3 и 7 кои се менуваат. 

Бр. 02-2515/62 од Одделението за општа управа 
на НО на општината И да ди ја — Скопје. (209) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ 
ОДБОР НА ОПШТИНАТА СААТ КУЛА 

СКОПЈЕ 

распишува 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите работни места 
со наставен и воспитен кадар во училиштата 
на територијата на оваа Општина за учеб-

ната 1962/63 година 

I. УЧИЛИШТА СО МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН 
ЈАЗИК 
1. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „СТИВ НАУМОВ" 

наставник по предметот математика 1 
наставник по предметот физика 1 1 
наставник по предметот музичко воспитување 1 
наставник по пред. општо техничко образование 1 
наставник по прешѕметот домаќинство 1 

2. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ" 

наставник по предметот математика — физика 1 
наставник по предметот Историја — општество 1 
наставник по предметот Општотехничко образов. 1 

3. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „НАУМ НАУМОВСКИ 
— БОРЧЕ" 

наставник по предметот српски јазик 1 
наставник по предметот француски јазик 1 
наставник по предметот математика 1 
наставник по предметот физика 1 

4. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „НАУМ ОХРИДСКИ" 
е. БУЛАЧАНИ 

учители 1 

5. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „МИРЧЕ АЦЕВ"" е. 
ЦРЕШЕВО 

учители 1 

6. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ТЕФЕЈУЗ" 
а) за паралелките со македонски наставен јазик: 
наставник по предметот математика 1 
наставник по предметот биологија 1 
наставник по предметот физика 1 
наставник по предметот музичко воспитување 1 
наставник по предметот општотехтгичко образ. 1 
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б) за паралелките со турски наставен јазик: 
наставник по предметот турски јазик 1 
наставник по предметот математика 1 
наставник по предметот општотех. образов. 1 
наставник: по предметот хемија — биологија 1 

7. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЛИРИЈА" 
со шиптарски наставен јазик 

наставник по пред. запознавање на природата 1 
наставник по предметот физика 1 
наставник по предметот математика 1 
наставник по предметот француски јазик 1 
наставник по предметот историја 1 

8. УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИ", село 
СИНГЕЛИ]^ 

а) за паралелките со македонски наставен јазик: 
1. село АРАЧИНОВО 
учители 2 
2. село СИНГЕЛИК 
учители 2 
б) за паралелките со шиптарски наставен јазик: 
1. село ОРЛАНЦИ 
учители 1 
2. село МОЈАНЦИ 
учители 1 
3. село АРАЧИНОВО 
учители 2 
4. село СИНГЕЛИК 
учители! 1 
б) за паралелките со српски наставен јазик: 
I. село ОР ЛАНЦИ 
учители 1 

II. УЧИЛИШТА ОД II СТЕПЕН 
1. ГИМНАЗИЈА „ЦВЕТАН ДИМОВ" 

професор по предметот македонски јазик 1 
професор по предметот филозофија 1 
професор по предметот англиски јазик 1 
професор по предметот физика 1 
професор по пренетог физичко воспитување 1 

2. УЧИТЕЛСКА ШКОЛА „ЗЕФ ЉУШ МАРКУ" 
професор по предметот математика 2 
професор или наставник по пред. музичко восп. 1 
професор или наставник по пред. домаќинство 1 
професор или наставник по пред, ошптотехн. обр. 1 

3. МЕТАЛО-ПРЕРАБОТУВАЧКО УЧИЛИШТЕ 
„КОЦЕ МЕТАЛЕЦ« 

професор по предметот математика 2 
професор по предметот физика 1 
професор по предметот физичко образование 1 
ДИРЕКТОР 1 

4. ЕЛЕКТРОМАШИНСКИ СООБРАЌАЕН 
УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР 

професор по предметот математика 5 
професор или наставник по фискултура 1 
професор или наставник по предео јличка обука 1 
наставник или стручен учител по предметот тех-
ничко цртање 1 
инженер по предметот машински елементи 2 
инженер по предметот механика со отпорност 1 
инженер по предметот основи на електротехн. и 
енциклопедија на ел ектротех инката 1 
инженер по предметот машинска енциклопедија 1 
инженер по предметот механичка технологија 2 
инженер по предметот парна машина 1 

инженер по предметот електрични централи 1 
инженер по предметот електрично осветление 1 
Инструктори по пракса: 
а) електроотсек 9 
б) сообраќаен 3 
в) машински 3 
У С Л О В И : 

Кандидатите што ќе кандидираат за работното 
место директор треба да имаат висока или виша 
школска спрема, 5 години пра тика во струката и 
положен стручен испит. 

За наставниот персонал во училиштата од II 
степен се бара висока школска спрема, положен 
стручен испит и пад 5 години практика во стру-
ката. 

За работните места во училиштата од прв 
степен се бара висока, виша или средна школска 
спрема, положен стручен испит и над 4 години 
практика во струката. 

На наставниот персонал по стручно-теоретски 
и практичните предмети им следува одделен до-
даток. 

Кандидатите што ќе конкурираат за работните 
места учители во училиштата во селата треба да 
имаат оформена средно образование — учителска 
школа. Истите ќе работаат со две паралелки, а за 
кое им припаѓа одделен додаток. 

Заинтересираните кандидати треба да се јават 
до школските одбори. Молби можат да се подне-
суваат до повеќе ШКОЛСКИ одбори, само во секоја 
молба кандидатот е должен да одбележи во која 
школа сака да биде примен. 

Кон молбата треба да бидат приложени: 
1. Податоци за движење во службата и доку-

менти со кои се потврдуваат причините поради кое 
се бара примањето во служба; 

2. Документи за школски квалификации и 
стручност; 

3. Оценувачки листови за последните три го-
дини ако не е прво назначување; 

4. Сите документи! предвидени по чл. 31 од 
ЗЈС за почетници во службата, а за останатите 
последното оценето решение. 

Во мои бата да се назначи точна адреса на 
кандидатот во времето од 15 до 25. VI. 1962 година. 

Рок за пријавување на конкурсот е 31. V. 1962 
година. (379) 

Врз основа на Одлуката на Советот за просвета 
и култура на Народниот одбор на општината Дра-
чево за распишување на конкурси за пополнување 
на слободните места за наставниот и воспитниот 
кадар во школите, Одделението за општа управа 
и општествени служби на НОО' — Драчево, об-
јавува 

Р Е Д О В Е Н К О Н К У Р С 
за пополнување на слободните места на 

наставниот и воспитниот персонал во 
школите од подрачјето на општината Драчево 

I. Основно осумгодишно училиште „Климент Ох-
ридски", е. Драчево 

1. Наставник по математика 1 
2. Наставник по историја 1 
3. Наставник по музичко воспитување 1 

II. Основно осумгодишно училиште „Кирил и Ме-
тодија", Ст. Зелениково 
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1. Наставник по српски јазик 1 
2. Наставник по француски јазик 1 
3. Наставник по математика 1 
4. Наставник по историја и географија 1 
5. Наставник по биологија 1 

III. Основно осумгодишно училиште „Парпарими", 
Студекичани 

1. Наставник по македонски 1 
2. Наставник по шиптарски 1 
3. Наставник по француски 1 
4. Наставник по математика 1 
5. Наставник по историја и географија 1 
6. Наставник по биологија 1 

IV. Одделенски учители со изведување настава на 
македонски јазик 

1. Основно училиште е. Батинци 1 
V. Одделенски учители со изведување настава на 
шиптарски јазик ^ 

1. Основно училиште е. Г Количани 1 
2. Основно училиште е. Драчевица 1 
3. Основно училиште е. Вртекица 1 
4. Основно училиште с. Палиград 1 
5. Основно училиште е. Вражале 1 
6. Основно училиште с. Алдинци, Црвена Во-
да — амбулантно 1 
7. Основно училиште с. СмесниЦа, Страхоја-
дица — амбулантно 1 
8. Основно училиште, Дејковец, Тисовица — 
амбулантно 1 
Услови: за работните места под I — 1, 2, 3; II 

— 1, 2, 3, 4, 5; III — 1, 2, 3, 4, 5, 6, завршена виша 
педагошка школа. За работните места IV — 1, за-
вршена учителска школа, а за работните места 
под V — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, завршена учителска 
албанска школа. 

Под точка V — 4, 6, 7. 8, покрај останатите 
принадлежности, учителите добиваат и посебни 
додатоци за тешки услови. 

Учителите што ќе изјават желба дека не са-
каат да живеат во е. Драчево и Ст. Зелениково, 
месечните карти треба да ги обезбедат сами. 

Потребните документи, комплетирани, треба да 
се достават до школскиот одбор на соодветното 
училиште. Молби што не ќе бидат комплетирани 
нема да се земаат во разгледување. (381) 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА СПЕЦИЈАЛНАТА 
ДЕТСКА БОЛНИЦА ЗА ТБЦ — СКОПЈЕ 

распишува 

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

1. Еден лекар 
2. Еден висококвалификуван кувар. 
УСЛОВИ: Под точка еден завршен лекарски 

стаж, положен стручен испит и подолга работа во 
анти тбц установи, под точка втора квалификација 
за висококвалификуван кувар и подолга практика 
во здравствени или детски установи. 

Настап на работа веднаш. 
Личен доход по Правилникот на болницата. 

(406) 

Вр.- 11 — Стр. 155 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

I 
— За еден наставник (во сите звања: редовен 

професор, вонреден професор, виши предавач, до-
цент, предавач) за предметот Современ француски 
јазик; 

— За еден наставник (во сите звања) за пред-
метот Германски јазик; 

— За еден наставник (во сите звања) за пред-
метот Германска литература; 

— За тројца наставници (во сите звања) за 
предметите Англиски јазик и Англиска литература; 

— За еден наставник (во сите звања) за пред-
метот Општа историја на стариот век; 

— За двајца асистенти при Групата за герман-
ски јазик и литература; 

— За еден асистент при Групата за англиски 
јазик и литература; ; 

— За еден асистент при Групата за англиски 
јазик и литература; 

— За еден лектор по италијански јазик; 
— За двајца лектори по англиски јазик; 

II 

Сообразно со законските одредби за преизбор: 
— За еден наставник (во сите звања) за пред-

метот Нова српска книжевност; 
— За еден наставник (во сите звања) за пред-

метот Историски материјализам; 
— За еден асистент по предметот Историја на 

македонскиот јазик; 
— За еден асистент за предметот Современ ма-

кедонски јазик; 
— За еден асистент по предметот Општа исто-

рија на стариот век; 
— За еден асистент по предметот Естетика; 
— За по еден лектор: за словенечки јазик, за 

српскохрватски јазик, за француски јазик, за ру-
ски јазик, за албански јазик, за старогрчки јазик. 

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

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од 
денот на објавувањето во „Нова Македонија, од-
носно д!о пополнување на местото. 

III 

— За шеф на Отсекот за финансиско-матери-
јално работење, во звање сметководител. 

Пријавите со потребните документи по чл. 31 од 
ЗЈС се поднесуваат во Секретаријатот на Факул-
тетот. 

Рок за поднесување на пријавите е 15 јуни 1962 
годана, односно до пополнување на местото. (408) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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РАДИО СКОПЈЕ 

распишува 

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

1. Еден лекар од општа практика и 
2. Еден пом. лекар. 
У С Л О В И Т Е за плаќањето ќе се регулираат со 

ОКОЛИСКИОТ завод, за социјално' осигурување. 
Настап иа работа 15 дена по објавувањето на 

конкурсот во „Службен весник на НРМ". 
Молбите таксирани со таксена марка од 50 ди-

нари и документи по чл. 31 од Законот за јавните 
службеници се доставуваат во секретаријатот на 
-Радио Скопје, секој ден1 од 7 до 14 часот. 

Информации можат да се добијат секој ден од 
7 до 14 часот во секретаријатот на Радио Скопје. 

(412) 

КОМИСИЈАТА ЗА ЗАСНОВУВАЊЕ И ОТКАЖУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИОТ ОДНОС ПРИ СПЕЦИ-

ЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА ТБЦ — БИТОЛА 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следното работао место: 

1. Правен референт. 
УСЛОВИ: Правен факултет со положен, суди-

ски, односно адвокатски испит. 
Покрај документите за стручната спрема, кан-

дидатот кон молбата треба да приложи и доку-
менти по чл. 31 од Законот за јавните службеници. 

Настап на работа веднаш, а конкурсот ќе се 
продолжи до пополнувањето на работното место. 

Плата по Правилникот за распсделба на лич-
ниот доход. (382) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
ПРИ НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 

КУМАНОВО 

распишува 

К О Н К У Р С 
за упргазнетсто работно место референт по 
земјоделие ц шумарство во Одделението 

за стопанство при Народниот одбор на 
општината Куманово 

УСЛОВИ: Завршен земјоделско-шумарски фа-
култет, положен стручен испит и 3 гт.$$ти прак-
тика на соодветни работи. 

Овој конкурс има важност од 5-IV-1962 година 
и важи до 30-IV-1962 година. , -

Молбите со кратка биографија, како и доку-
ментите по чл. 31 од Законот за јавните службе-
ници, да се достават до Комисијата за службе-
нички работи при НО на општината Куманово. 

(378) 

24 април 1962 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВО ИЗГРАДБА РУДНИЦИ И 
ЖЕЛЕЗАРА „СКОПЈЕ" 

објавува 

К О Н К У Р С 
за погодност на ^водителите за изградба на Кап-
тажата на врелото Рашче, во близина на еело 

Рашче (сса 8 км од Горче Петров) 

Понудите ќе се примаат 15 дена од денот на 
објавувањето 1<а свој конкурс во „Службен весник 
на НРМ" преку пешта или со директно доставува-
ње. На доставените коверти да се стави ознака 
„Каптажа Рашче. 

Заинтересираните можат да ги разгледаат про-
ектите и условите на лицитацијата во дирекцијата 
на претпријатието од 7—13 ч. секој ден, во служба-
та Енергетика — соба бр. 201. 

УСЛОВИ за учествување на конкурсот се: 
1. претпријатието да има хидротехничари, 
2. да е регистрирано за вршење на ваков вид 

работи, 
3. во понудата да се даде список на објекти 

од ваков вид што досега понудувачот ги изведувал. 
(410) 

СОДРЖИНА 
Страна 

32. Указ за прогласување на Законот за шу-
мите — — — — — — — — — 141 
Закон за шумите — — — — — — — 141 

33. Указ за прогласување на Законот за рас-
псделба на средствата наменети за јавни 
патишта — — — — — — — — — 146 
Закон за расподелба на средствата наме-
нети за јавни патишта — — — — — 146 

34. Указ за прогласување на Законот за фон-
довите за патишта — — — — — — 146 
Закон за фондовите за патишта — — — 146 

35. Одлука за давање согласност на финан-
сискиот план на Републичкиот општествен 
фонд за школство1 за 1962 година — — 143 

36. Одлука за давање согласност на завршна-
та сметка на Републичкиот општествен 
фонд за школство за 1961 година — — 148 
Одлука за продолжување мандатот на На-
редното собрание на Народна Република 
-Исцедени ја — — — _ _ _ _ _ _ _ _ 149 

38. ^Одлука за изменување на Одлуката за 
придонесот на Републичкиот инвестицио-
нен фонд — — — — — — " — — — 149 

<с>9. Резолуција за Извештајот на Извршниот 
совет за 1961 година — — — — — — 150 

40. Препорака за подобрување на стопанското 
делување и односите во меѓусебното рабо-
тење на стопанските организации — — 150 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

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

при Народната банка — Скопје. Графички завсд „Геце Делчев" (2604) — Скопје. 


