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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЦА ВО ДРУГИ ФАМИЛИИ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија се прогласува Законот за сместување 
на деца во други фамилии, што го усвои Народното 
собрание на Народна Република Македонија на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 27 
јуни) 1960 година. 

У. бр. 13 
27 јуни 1960 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Народното собрание, 
Видое Смилевски, е. р. 

Претседател 
на" Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЦА ВО ДРУГИ 

ФАМИЛИИ 

Член 1 
Децата кои останале без? родители како и деца 

кои останале без родителска грижа или! развитокот 
и здравјето им е загрозено во -сопствена фамилија 
можат да бидат доверени! на нега, чување и воспи-
тување на други фамилии — (во натамошниот текст: 
сместување во други фамилии) на начин и под ус-
ловите определени со ошј закон. 

Слабата материјална состојба на родителите не 
може да служи како разлог за сместување на дете 
во друга фамилија. 

Член 2 
Со сместување на дете во друга фамилија не 

престануваат правата и должностите на родите-
лите спрема детето односно на лицата што според 
посебни прописи се должни да се грижат за него, 
како и правата и должностите на органот на ста-
рателството спрема детето што е ставено под ста-
рателство. 

Член 3 
Дете што ги има обата или само еден родител 

може да се смести во друга фамилија само по прет-
ходна согласност на родителите и во друга фами-
лија останува по правило додека постојат околно-
стите поради кои било сместено. 

Согласност на родителите за сместување на де-
те во друга фамилија не е потребна ако, родите-
лите се лишени од родителското право, ако се со 
непознато местожителство, и! кога се осудени и 
кога по судски пат им е одземена деловната способ-
ност. 

Член 4 
Органот на старателство е должен да се грижи 

за создавање услови детето што побргу да се врати 
во својата фамилија. 

Член 5 
Дете може да се смести само во фамилија што 

живее во место каде постојат поволни услови за 
неговото школување и оспособување за самостоен 
живот, што сака да го прими детето доброволно 
што има поволни материјални можности и станбени 
и здравствени прилики1 и што има морални квали-
тети кои гарантираат дека детето ќе биде правилно 
негувано, чувано и воспитувано. 

При изборот на фамилии децата треба првен-
ствено да се сместуваат во фамилии Кои му се бли-
ски на детето, доколку ги исполнуваат условите од 
претходниот став 

Член 6 
Дете не може да се сместува во фамилија: 
а) во која еден од брачните другари е лишен 

од родител еко право; 
б) во која односите помеѓу брачните другари се 

пореметени; 
в) во која поради болест на поедини членови 

од домаќинството би било угрозено здравјето на 
детето; 

г) која е во лоши односи со детето или неговите 
родители, 

д) во која поради старост на брачните другари 
би било загрозено правилното одгледување на де-
тето; 

ѓ) во која разликата во годините, помеѓу брач-
ните другари во чија фамилија се дрши сместува-
њето и детето што се сместува е помала од 18 год., 
со исклучок на блиските роднини; 

е) чии материјални интереси се во спротивност 
то тиг на детето. 

Член 7 
Фамилијата во која е детето сместено должна е 

да му обезбеди сместување, прехрана и нега. да 
го одгледува за користен и свесен -глен на општес-
твената заедница и да се грижи за неговото школу-
вање и оспособување за самостоен живот и работа. 
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Член 8 
Фамилијата во која детето е сместено должна 

е на органот на управата надлежен за социјална 
заштита на општинскиот народен одбор (во ната-
мошниот текст: надлежниот орган) да му дава пода-
тоци за воспитувањето, сместувањето, исхраната, 
здравјето и школувањето на детето и да го изве-
стува за сите околности кои се од битно значење 
за развитокот на детето. 

Член 9 
Надлежниот орган на чие подрачје живее фа-

милијата во која е детето сместено, должен е на 
фамилијата да и дава известувања и совети по сите 
прашања во врска со негата, воспитувањево и здрав-
јето на детето. 

Органот од претходниот став должен е да обез-
беди одржување на односите на детето со родите-
лите. 

Член 10 
Фамилијата во која е сместено детето има право 

на надоместок за неговото издржување. 
Најнискиот и највисокиот износ на надоместо-

кот од претходниот став ги одредува со рамноправно 
учество на обата собора општинскиот народен одбор 
на чие подрачје се врши сместувањето на детето. 

Член 11 
Фамилијата има право на надоместок по прави-

ло до крајот на месецот во кој сместувањето на 
детето престанал. 

Член 12 
Надлежниот орган ќе го врши сместувањето на 

деца во други фамилии за сметка на родителите 
односно лицата должни да го издржуваат детето. 

По исклучок, ако детето нема родители односно 
нема никакви приходи и средства за издршка или 
ако родителите односно лицата задолжени за не-
говото издржување немаат никакви средства, тро-
шоците ги сноси општината, чиј орган го одредил 
сместувањето. 

Член 13 
Надлежните органи должни се да соработуваат 

со општествените организации и установи кои ра-
ботат во областа на воспитувањето, образованието 
и одгледувањето на децата и да го сослушаат ми-
слењето на тие установи и: организации при реша-
вањето на прашањата за сместувањето на децата. 

Организациите и установите од претходниот став 
имаат право да поднесуваат на надлежните органи 
предлози за преземање мерки за кои се ти~ органи 
овластени. 

Ако надлежниот орган не го прифати предлогот* 
поднесен во смисла на одредбите од претходниот 
став, ќе го извести за тоа советот на општинскиот! 
народен одбор надлежен за социјална заштита, кој 
може решението на управниот орган да го измени. 

Член 14 
За сместување на дете во друга фамилија ре-

шава надлежниот орган на општинскиот народен 
одбор на чие подрачје детето има пребивалишта, од-
воено последно боравиште, ако е пребива лиштето 
непознато. 

Ако сместувањето во друга фамилија ов опре-
делува без согласност на родителите (член 3 став 2 
од овој закон) за сместувањето решава советот на 
општинскиот народен одбор надлежен за социјална 
заштита (во натамошниот текст: надлежниот совет). 

Сместувањето во друга фамилија која живее 
вон подрачјето на органот кој решава за сместува-
њето, може да се определи ако фамилијата ш ис-
полнува условите одредени со овој закон (член 3 
став 1). Надлежниот орган} на управата на општин-
скиот народен одбор на чие подрачје живее таа 
фамилија го утврдува постоењето на условиве. 

По исклучок од став 1 сместување на деца ва 
други фамилии може да врши и одделна општес-
твена организација по одобрение на Советот за 
социјална политика и комунални прашања на НРМ, 
во кој случај средствата за издршка ги обезбедува 
соодветниот општествен орган. 

Член 15 
Откако решението за сместување во друга фа-

милија стане правосилно, надлежниот орган склу-
чува писмен договор со член на фамилијата во која 
детето се сместува*. 

Со договорот се одредуваат, во склад со одред-
бите од овој закон меѓусебните права и обврски 
на договорните странки, а особено: 

1. денот на сместувањето; 
2. обврските на фамилијата во која детето се 

сместува, во поглед на неговото воспитување, шко-
лување и оспособување за самостоен живот, како 
и во поглед на исхраната, облекувањето и сместу-
вањето; 

3. износот на надоместокот и начинот на пла-
ќањето на фамилијата во која детето се сместува; 

4. рок за отказ на договорот, кој не може по 
правило да биде покус од три месеци. 

Член 16 
Сместување во фамилија престанува, со: 
1. согласност1 на договорните странки; 
2. раскинување на договорот; 
3. огпказ на договорот; 
4. осам оста лу ван>е на детето; 
5. усвојување на, детето; 
6. смртта на детето; 
7. смртта на членот на фамилијата кој склу-

чил договор. 
Во случајот од точ. 7 од претходниот став до-

говорот за сместување во друга фамилија останува 
во важност ако друг член од фамилијата во која 
е детето сместено во рок од еден месец го извести 
надлежниот орган (чл. 14 ст. 1 од, овој закон) дека 
го задржува детето, а надлежниот ортак утврди 
дека фамилијата и понатаму ги исполнува усло-
вите одредени с1о овој закон. 

Член} 17 
Членот на фамилијата кој го склучил' догово-

ров може да го откаже истиот во рок што е пред-
виден со договорот. 

Органот што го склучил договорот може истиот 
да го откаже ако поради изменетите прилики во 
фамилијата на детето, престане потребата за сме-
стување во друга фамилија. 

Отказот на договорот се дава во писмена форма. 
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Член 18| 
Надлежниот орган донесува решение за пре-

станок на договорот за сместување во друга фа-
милија во случаите предвидени: во чл. 16 од овој( 
закон. 

Член 19) 
Ако фамилијата во која, детето е сместено пре-

стане да ги {исполнува условите од чл. 5 ст. 1 од 
овој закон или ако во поглед на негата, чувањето 
и воспитувањето на детето постапува очигледно 
спротивно на овој закон и условите за сместува-
њето, органот кој го склучил договорот за сместу-
вањето, со решение ќе го раскине договорот. 

Органот кој го донел решението за раскинување 
на договорот за сместување должен е да обезбеди 
понатамошно чување, одгледување и воспитување 
на детето. 

Член 20 
Ако детето е сместено во фамилија која не жи-

вее на подрачјето на општината чиј орган го донел 
решението за сместување, истиот орган решението 
за сместувањето во фамилија, договорот за сместу-
вање и (решението за престанок на сместувањето1, ќе 
го достави до органот надлежен за работите на со-
цијална заштита на оној општински народен одбор 
на чија територија живее фамилијата ио која е 
детето сместено. 

Член 21 
Надлежниот орган на чие подрачје живее фа-

милијата во која детето е сместено врши надзор 
во поглед остварување целта на сместување на де-
цата во други фамилии (во натамошен текст: над-
зорен орган). 

Надлежниот совет може да им повери на уста-
новите за детска заштита при станбените заедници, 
Мрсните одбори!, или општествените 'организации 
вршење на определени стручни работи во врска со 
надзорот над чувањето, негата и воспитувањето на 
детето. 

Член 22 
Надзорниот орган го следи развитокот на детето 

сместено во друга фамилија и остварување увид 
во тоа дали чувањето, негата и воспитувањето на 
детето се остваруваат во склад со одредбите од овој 
закон и договорот за сместување. 

Надзорниот орган е должен да укажува на фа-
милијата во која детето е сместено, на недостато-
ците во поглед на негувањето, чувањето и воспиту-
вањето на детето и предлага мерки за отклонување 
на тие недостатоци односно да преземе мерки за 
кои е по законот овластен (|чл. 19 и 23 од овој 
закон). 

Член 23 
Ако сместувањето' на детето ао фамилијата го 

определил еден орган, а надзор врши друг орган, 
надзорниот орган е должен да го известува за раз-
војот на детето органот што го определил сместува-
њето на детето во фамилија. 

Ако надзорниот орган утврди да настапил некој 
од основите за раскинување на договорот (чл. 19 
од овој закон) ќе го извести за тоа без одлагање 
органот што го определил сместувањето во фами-
лијата. 

Органот што го определил сместувањето во фа-
милија е должен да го раскине договорот за сме-
стување во фамилија во рок од два месеца од денот 
на приемот на известувањето- во смисла на претход-
ниот став, и да обезбеди ново сместување. 

Член 24 
Ако надзорниот орган утврди да со понатамош-

ниот боравок на детето во фамилијата е загрозено 
неговото здравје и воспитување, без одлагање ќе 
го повлече детето од таа фамилија и во рамките 
на можностите ќе му обезбеди подобри услови за 
чување, нега и воспитување. 

Ако детето е сместено од страна на друг орган 
надзорниот орган ова нешто ќе го изврши на терет 
на буџетот на оваа општина чиј орган го одредил 
сместувањето во фамилија, а во границите на об-
врските преземени со договорот за сместување во 
фамилија, за кое итно ќе го обавести органот кој 
го определил сместувањето во фамилија. 

Член 25 
Одредбите на овој закон сходно се применуваат 

и во однос на сместувањето на деца што го вршат 
општествените организации. 

Сместувањето на деца во други фамилии извр-
шено пред влегувањето во сила на овој закон, ќе 
се сообрази со одредбите од истиот во рок од 6 
месеци од неговото влегување во сила. 

Член 26 
Се овластува Советот за социјална политика и 

комунални прашања на НРМ да донесе поблиски 
прописи за извршувањето на овој закон. 

Член 27 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

194. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДРЖАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ ВО НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

На основа член 71 Точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија се прогласува Законот за државните 
празници во Народна Република Македонија, што 
го усвои Народното собрание на Народна Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 27 јуни 1960 година-. 

У. бр. 11 
27 јуни 1960 година 

Скопје 
V??' 

Потпретседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Видое Смилевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р« 
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З А К О Н 
ЗА ДРЖАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ ВО НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
За државни празници во Народна Република 

Македонија се прогласуваат 2 Август — Денот на 
Илинденското востание и одржувањето на 1~то за-
седание на АСНОМ и 11 Октомври — Денот на 
народното востание во Македонија. 

Ако некој од овие денови паѓа во недела, како 
празник во смисла на сојузниот Закон за државните 
празници се смета наредниот работен ден по него. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за прогласување дешо* на 
Народното востание во Македонија — 11 Октомври 
за државен празник на Народна Република Маке-
донија („Службен весник на НРМ" бр. 3/48). 

Член 3 
Овој закон влегува во сила по неговото објаву-

вање во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

195. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДОБРОВОЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ 

ДРУШТВА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
е н о и органите на власта на Народна Република 
Македонија се прогласува Законот за изменување 
и дополнување на Законот за доброволните против-
пожарни друштва, што го усвои Народното собра-
ние на Народна Република Македонија на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 27 јуни 1960 
година«. 

У. бр. 12 
27 јуни 1960 година 

Скопје 

Потпретседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Видое Смилевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНИТЕ 
ПРОТИВПОЖАРНИ ДРУШТВА 

Член 1 
Во член 5, 6, 14, 16 ст. 2, член 17, 18 и ст. 2 

од член 21 од Законот за доброволните противпо-
жарни! друштва („Службен весник на НРМ" бр. 
38/57) називот „. . .сојуз на доброволни противпо-
жарни д р у ш т в а . . с е менува и гласи: „ . . . против-
гвожарен сојуз.. 

Член 2 
Називот на Глава Ш се менува и гласи: 

^ПРОТИВПОЖАРНИ СОЈУЗИ" 

Член 3 

Се укинува став 2 од член 12. 

Член 4 
По членот 12 се додава нов член 12-а кој гласи: 
„Доброволните противпожарни друштва и про-

тивпожарните сојузи можат да имаат нужен број 
стручно-технички и канцелариски службеници. 

Службениците од претходниот став имаат статус 
на јавни службеници (чл. 3 став 2 од Законот за 
јавните службеници"). 

Член 5 
Член 14 се менува и гласи: 
„Доброволните противпожарни друштва и про-

фесионалните противпожарни единици од подрачје-
то на една општина го сочинуваат лротивпожарниот 
сојуз ома општината. 

Сојузот на око лиј ата, во сагласност со народ-
ните одбори на општините може да определи две 
или повеќе општини да имаат еден сојуз на општи-
ните". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

196. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИШАТА 

ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ 

На основа член 71( точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија се прогласува Законот за Вишата шко-
ла за социјални работници, што го усвои Народното 
собрание на Народна Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 27 јуни 
1960 година. 

У. бр. 14 
27 јуни 1960 година 

Скопје 

Потпретседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет* 
Видое Смилевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАБОТНИЦИ 

Член 1 
Се основа Виша школа за социјални работници 

(во понатамошниот текст: Школа). 
Извршниот совет ќе го одреди седиштето на 

Школата. 
Член 2 

Школата е самостојна установа, организирана 
врз начелата на општественото самоуправување. 

Школата има својство на правно лице. 
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Член 3 
Школата има задача: 
да подготвува кадри за вршење стручни рабо-

ти во социјалните служби за кои се бара виша 
стручна спрема; 

да организира и спроведува настава за стручно 
усовршување и специјализација на кадрите во со-
цијалните служби. 

Член 4 
Школата има свој статут. 
Статутот на Школата содржи одредби за орга-

низацијата и работата на Школата, управувањето со 
Школата, траењето на наставата, уписот на студен-
тите, режимот на студиите, правата и должностите 
на студентите, начинот на полагањето на испитите 
и оценувањето на успехот, изборот на наставниците, 
работата на Собранието на Школата, администраци-
јата и други поважни прашања за животот и ра-
ботата на Школата. 

Статутот го донесува Советот на Школата по 
предлог на наставничкиот совет, а го потврдува Со-
ветот ЗЈа социјална политика и комунални прашања 
на НР Македонија. 

Член 5 
Во Школата се изведува редовна настава и на-

става за стручно усовршување. 

Член 6 
Редовната настава на Школата трае две години 

(4 семестри) и се изведува по наставен план и цро-
грама што ги пропишува Советот на Школата во 
согласност со Советот за просвета на НР Македо-
нија и Советот за социјална политика и комунални 
прашања на НР Македонија. 

Член 7 
Во Школата може да се организира посебна на-

става за вонредните студенти. 
Наставата за вонредните студенти се изведува 

по наставниот план и програма за редовните сту-
денти. 

Член 8 
Наставата за стручно образование и специјали-

зација на кадрите во социјалните служби се из-
ведува по посебни наставни планови и програми. 

Член 9 
Учебната година во Школата почнува на 1 сеп-

тември а завршува на 31 август. 

Член 10 
Својство студент на Школата се здобива со упис 

во Школата. 
Уписот се врши врз основа на конкурс. 

Член 11 
Со Школата непосредно управуваат: Советот на 

Школата, Наставничкиот совет и директорот, секој 
во делокругот утврден со постојните прописи. 

Член 12 
Советот на Школата го сочинуваат: 
1. одреден број членови што ги именува Со-

ветот за социјална политика и комунални праша-
ња на НР Македонија од редот на научните, струч-
ните и другите јавни работници; 

2. одреден! број членови што ги избира Настав-
ничкиот совет од своите редови,; 

3. одреден број членови што пи делегираат опре-
делени заинтересирани стопански, општествени и 
стручни организации и установи; 

4. еден член што од редот на одборници^ го 
именува народниот одбор на околијата на чие под-
рачје е седиштето на Школата; 

5. еден член што го избираат студентите на 
Школата од своите редови. 

Директорот на Школата по својот положај е 
член на Советот на Школата. 

Со Статутот на Школата се одредува: бројот На 
членовите на Советот на Школата од точките 1, 2, 
и 3 од став 1 на овој член, кои стопански и други 
организации делегираат свои претставници во Сове-
тот на Школата, како и прашањето на мандатот, 
должностите и начинот на работата на Советот, во 
склад со принципите на општественото самоуправу-
вање. 

Член 13 
Наставнимкиог совет го сочинуваат наставници-

те и директорот на Школата. 

Член 14 
Директорот на Школата го назначува Советот 

за социјална политика и комунални прашања на 
НР Македонија во склад со одредбите на Законот 
за јавните службеници. 

За директор на Школата може да биде наз-
начено лице кое ги исполнува условите за настав-
ник на Школата. 

Член 15 
За вршење на административни, технички и 

други слични работи Школата има Секретаријат со 
потребен број стручни и други помошни службе-
ници. 

Со работите на Секретаријатот раководи секре-
тар, кого го назначува д и р е к т о р о т на Школата. 

Стручните и другите помошни службеници ги 
назначува директорот на Школата. 

Член 16 
Надзор над законитоста на работата на Школа-

та врши Советот за социјална политика и комунал-
ни прашања на НР Македонија. 

Надзорот над извршувањето на прописите за 
организацијата и работата на Школата и работите 
на педагошкиот надзор над спроведувањето' на на-
ставата и другите форми на работи во Школата ги 
врши Заводот за унапредување на школствота на 
НРМ во склад со одредбите на Законот за проовет-
но-педагошката служба. 

Член 17 
До донесувањето статутот на Школата, настав-

ниците ги избира посебна комисија што ја именува 
Советот за социјална политика и комунални пра-
шања на НР Македонија од редот на стручните и 
другите јавни работници. 

Комисијата од претходниот став распишува и 
конкурс за избор на наставниците. 

Изборот на наставниците по одредбите на прет-
ходните ставови го потврдува Советот за просвета 
на НР Македонија. 
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Член 18 
До донесувањето Статутот на Школата, Советот 

за социјална политика и комунални прашања на 
НР Македонија ќе го одреди бројот на членовите 
на Советот на Школата што ги именува тој, бројот 
на членовите што ги избира наставничкиот совет, 
односно што ги делегираат организациите и устано-
вите, како и кои организации и установи ќе деле-
гираат претставници во Советот на Школата. 

Член 19 
Советот на Школата ќе го донесе статутот на 

Школата и ќе му го достави на потврда на Советот 
за социјална политика и комунални прашања на 
НР Македонија во рок од 6 месеци од денот кога 
Школата ќе почне со работа. 

Член 20 
Се овластува Советот за социјална политика и 

комунални прашања на НР Македонија да донесу-
ва поблиски прописи за извршувањето на овој закон. 

Член 21 
Овој закон влегува во сила од денот на него-

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

197. 
На основа член 156 став 1 од Законот за буџе-

тите и финансирањето на (самостојните установи, 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 27 јуни 1960 година и на седницата на Со-
борот на производителите одржана на 27 јуни 1960' 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ 
ФОНД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

НА ТЕТОВСКА ОКОЛИЈА 

I 
За подмирување штетите настанати од земјо-

тресот во Тетовска околија во 1960 година, од сред-
ствата на Резервниот фонд на Народна Република 
Македонија ќ се доделуваат на Тетовска околија без 
обврска на враќање сто милиони динари. 

II 
Начинот и условите за трошењето на средства-

та од претходната точка ќе ги одреди со свои про-
писи Извршниот совет. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила од денот на неј-

зиното донесување. 
Број 80 

27 јуни 1960 година 
Скопје 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Потпретседател 
на Народното собрание, 
Видое Смилевски* е. р. 

Потпретседател на Претседател на 
Соборот на производителите, Републичкиот собор, 

Милан Петровски, е, р, Киро Георгиевски^ е. р. 

198. 
На основа член 42 од Уставниот закон за осно-

вите на општественото и политичкото устројство и 
органите на власта на Народна Република Македо-
нија и член 88 од Законот за адвокатурата, Народ-
ното собрание на Народна Република Македонија, 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
27 јуни 1960 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБИРАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА ВО 
СКОПЈЕ 

А) Поради: истечување на мандатарот период се 
разрешуваат од должноста членови на Советот на 
Адвокатската Комора во Скопје: Кутурец Томо, на-
роден пратеник, Георгиевски Душко директор на 
Републичкиот завод за социјално осигурување, Ко-
рабар Перо, народен пратеник, Групче Асен, прет-
седател на Врховниот суд на НР Македонија, Илиев 
Панта, јавен обвинител на НР Македонија, Мангов-
ски Петар, декан на Правниот факултет во Скопје 
и1 Стојчев Димитар, претседател на Советот за пре-
кршоци во Државниот секретаријат за внатрешни 
работи. 

Б) За членови на Советот на Адвокатската ко-
мора во Скопје се избираат: 

1) Кутурец Томо, народен пратеник; 
2) Георгиев Душко', директор на Републичкиот 

завод за социјално осигурување; 
3) Корабар Перо, народен пратеник; 
4) Групче Асен, претседател на Врховниот суд 

на НР Македонија; 
5) Илиев Панта, јавен обвинител на НР Маке-

донија; 
6) Ников Трајко, јавен правобранител на НР 

Македонија; и 
7) Стојчев Димитар, претседател на Советот за 

прекршоци во Државниот секретаријат за внатреш-
ни работи. 

И 
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзи-

ното донесување, а ќе се објави во „Службен ве-
сник на Народна Република Македонија". 

Б р. 81 
27 јуни 1960 година 

Скопје 
НАРОДНО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател Потпретседател 

на Републичкиот собор, на Народното собрание, 
Киро Георгиевски, е. р. Видое Смилевски* е. р. 
199. 

На Основа член 186 став 1 во врска со член 177 
став 1 точка 4 и член 185 став 1 од Законот за пра-
вата и должностите, изборот и отповикувањето на 
народните пратеници на Народното' собрание на На-
родна Република Македонија, Републичкиот собор 
на Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на својата Шеснаееетта седница одржана 
на 27 јуни 1960 година, ја донесе следната 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ПРАТЕНИЧ-
КИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛ-

НИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК 
1. Се утврдува дека на народниот пратеник Дра-

гољуб Пејоски, избран во изборната околија Кичево 
П му престанал мандатот. 

2. Се одредува да се извршат дополнителни из-
бори за упразнетото место на народен пратеник на 
Републичкиот собор на Народното собрание на На-
родна Република Македонија, во изборната околија 
Кичево И. 

3. Дополнителните избори од претходната точка 
ќе ги распише Републичката изборна комисија со-
гласно член 186 став 2 од Законот за правата и 
должностите, изборот и отповикувањето на народ-
ните пратеници на Народното собрание. 

4. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Број 0102-82 

27 јуни 1960 година 
Скопје 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател Потпретседател 

на Републичкиот собор, на Народното собрание, 
Киро Георгиевски, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

200. 
П Р Е П О Р А К А 

ЗА МЕРКИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ФИЗИЧ-
КАТА КУЛТУРА ВО НР МАКЕДОНИЈА 

Напоредно со општествениот развиток во НР 
Македонија се постигнати видни резултати и на по-
лето на физичката култура. Со подигнувањето на, 
материјалната основа се создадоа услови, младината 
и граѓаните поинтензивно да се занимаваат со фи-
зичка култура. Меѓутоа, во однос на развитокот ос-
тварен во другите општествени подрачја, развито-
кот на физичката култура се уште заостанува*. До-
стигнатото ниво на физичката култура не е во 
склад со општествените потреби и нашите матери-
јални можности. 

Поаѓајќи од оваа положба, како и од значењето 
што го има физичката култура во општествениот 
живот, Народното собрание на Народна Република 
Македонија, по претресот на Информацијата на Из-
вршниот совет за состојбата и проблемите на фи-
зичката култура во НР Македонија, на Осумнаесег-
тата заедничка седница на Републичкиот собор и 
Соборот на производителите, одржана на 27 јуни 
1960 година, ја донесе следнава 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ФИЗИЧ-

КАТА КУЛТУРА ВО НР МАКЕДОНИЈА 

1. Извршниот (совет1, републичките органи над-
лежни за раЈботите на физичкото воспитување, на-
родните одбори на општините и околиите, опште-
ствените и! стопанските организации во иднина да 
посветуваат поголема грижа и залагање за разви-
токот и унапредувањето на физичката култура. 

Потребите на физичката култура да бидат утвр-
дени со перспективните и годишните општествени 
планови на општините, околиите и Републиката. 

Народните одбори почесто да ги разгледуваат 
проблемите на физичката култура на седници да 
преземаат мерки за нејзиното унапредување на 
своето подрачје, како и, во соработка со општестве-
но-политичките организации, општествените и струч-
ните организации за физичка култура и стопански-
те организации, да настојуваат да остварат полна 
мобилизација на силите за навремено и ефикасно 
унапредување на физичката култура. 

2. Народните одбори со перспективите и го-
дишните планови и буџетот да обезбедуваат сред-
ства за развитокот и унапредувањето на физичката 
култура, со што ќе се овозможи долгорочна поли-
ч к а . 

Средствата наменети за развитокот и унапреду-
вањето на физичката култура да се обединат во 
посебни општински фондови за унапредување на 
физичката култура, со што ќе се овозможи план-
ско користење на тие средства. 

Со цел плански да се користат расположивите! 
средства во општината, наменети за развојот и уна-
предувањето на физичката култура, стопанските и 
другите организации секогаш, кога е тоа можно и 
целисходно, треба сопствените средства наменети 
за таа цел да ги соединуваат со средствата на оп -
штината за поефикасно и порационално користење 
на расположивите средства. 

3. Народните одбори треба во иднина да ги зго-
лемат грижите за изградбата на објекти за физичка 
култура и да обезбедуваат површини за потребите 
на физичката култура. 

При изградбата на објектите за физичка кул-
тура приоритетно место треба да се даде на изград-
бата и одржувањето на објектите за масовна фи-
зичка култура и рекреација, и со оглед на тоа да 
се распределуваат средствата за изградба на об-
јектите. Локалните органи на власта би требало да 
настојуваат објектите за физичка култура и рекреа-
ција да се изградуваат во училиштата, во станбе-
ните населби, во домовите за физичка култура, во 
парковите, во туристичките места, на плажите и. 
излетиштата, а во поголемите градови: и индустрис-
ките центри да се градат спортски центри. 

Изградбата на објектите за физичка култура 
на општествените организации треба да биде ориен-
тирана кон градење на комплексни објекти, што ќе 
обезбедуваат разновидна физичка активност. 

Објектите за физичка култура треба да се тре-
тираат како јавни објекти на општествениот стан-
дард и со оглед на тоа ќе биде најдобро со нив да 
се управува по начелата на општественото управу-
вање. 

4. Училиштата треба да станат основен фактор 
во обезбедувањето на сестрано физичко воспиту-
вање на децата и младината и заради тоа потребно 
е да му се посвети поголемо внимание на физичкото 
воспитување во училиштата. 

Со средствата на општините и околиите треба, 
во досега изградените училишта, да се изградат об-
јекти, терени и сали и да се обезбеди: наставата по 
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физичко воспитување да се изведува во текот на 
целата година. 

Ири изградбата на нови училишта треба да се 
настојува нарочно да се реализира И нужниот про-
стор за изведување на наставата по физичка кул-
турај. 

Посебно внимание е потребно да му се посвети 
на решавањето на проблемот за наставнички кадар 
по физичка култура. Народните одбори и надлеж-
ните органи на републичката управа за решава-
њето на овој проблем треба да обезбедуваат сред-
ства за стипендирање на нови кадри, како и сред-
ства за оспособување на постојните кадри преку 
курсеви и семинари. 

5. Стопанските организации и работничките со-
вети: како и синдикалните организации постојано да 
се грижат за развивањето на физичката култура, во 
работните колективи^ а со цел да јакне здравјето 
на работните луѓе и да се зголемува продуктивноста 
на трудот. 

6. Развивањето на физичката култура на село 
треба да биде постојана грижа на сите органи, оп-
штествени и стопански организации, кои дејствуваат 
во областа на физичката култура, а особено на оп-
штинските народни одбори на селските подрачја. 
За таа цел треба да обезбедуваат површини за те-
лесна активност и преку курсеви и семинари да се 
оспособуваат кадри за физичко во1Слитување. За 
развивањето на оваа дејност треба да се заложи 
особено младинската организација. 

7. Општествените организации за физичка кул-
тура треба, покрај напорите за унапредувањето на 
физичката култура, да работат и врз идеолошко-
воспитната работа на младината и работните луте, 
како и врз создавањето на услови за издигање на 
спортскиот квалитет. 

8. Републичките органи надлежни за работите 
на физичката култура, народните одбори на околии-
те и општините, стопанските, фискултурните и 
спортските организации, како и стручните и онште-
етв€;но-политичките организации, во иднина, во сво-
јата. активност да обрнат повеќе внимание на склад-
ното развивање на сите фискултурни дејности. 

9. Органите надлежни за работите на народното 
здравје и здравствените установи треба да обезбе-
дуваат средства и кадри, како и да отвораат спорт-
ски амбуланти, со цел да се обезбеди здравствена 
заштита во областа на физичката култура. 

Број 83 
27 јуни 1960 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Народното собрание, 
Видое Смилевски, е. р. 

201. 
На основа член 14 од Законот за меринизација 

(„Службен весник на НРМ" бр. 14/59), Секретарија-
тот за земјоделство и шумарство на Извршниот со-
вет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОЛАТ 

ЈАГНИЊА ОД ТИПОТ НА МЕРИНО 

Член 1 
Женски јагниња од типот мерино можат да се 

колат ако ги исполнуваат еден од следните услови: 
1. заостануваат во растот; 
2. имаат вродени или стекнати екстериерни не-

достатоци или дисхармоничен однос на одделни де-
лови на телото; 

3. се со лоша здравствена состојба; 
4. се со изразито слаб квалитет на »волна. 

Член 2 
Колењето на женски јагниња може да се врши 

на основа потврда од, општинскиот ветеринарен ин-
спектор дека тие се од категоријата на јагнињата 
од претходниот член. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен весник: 
на Народна Република Македонија". 

БРОЈ 09—1424/1 
16 јуми 1960 година 

Скопје 
С е к р е т а р 

за земтотгвЈГствО! ш Шумарство на 
Извршниот совет, 

Методи Митевски, е. р. 

20? 

На основа точка IV од Одлуката за установува-
ње посебен додаток за наставниот персонал од опре-
делена специјалност во стручните училишта (..Слу-
жбен весник на НРМ" бр. 3/60), Советот за просве-
та на НР Македонија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКИТЕ 
ПРЕДМЕТИ ВО СТРУЧНИТЕ УЧИЛИШТА 

Член 1 
Во Правилникот за определување на стручно*-

теоретските предмети во стручните училишта 
(„Службен весник: на НРМ" бр. 31/60) во членот 1 
под Г по точката 15 се додава нова точка 16 која 
гласи: 

Школа за социјални работници: Социјална ме-
дицина, статистика), семејство и правното1 регули-
рање на семејните односи, социјална политика, ме-
тодика на социјалната работа, управно право, психо-
патологија. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1960 година. 

Бр. 08—1242/1 Претседател 
21 мај 1960 година на. Советот за просвета на НРМ, 

Скопје Петар 3драпковски, е. р. 
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203. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КО-
МИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА 
НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СО-

БОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ, 
ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ПРОБИ-

ШТИП НА 19 ЈУНИ 1960 ГОДИНА 

ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 
— Републички собор — 

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија ги прими избор-
ните акти од дополнителните избори за избор на-
роден пратеник на Републичкиот собор на Народ-
ното собрание на НРМ, одржани во Изборната око-
лија Пробиштип, та во смисла на член 139 во врска 
со член 187 од Законот за правата и должностите, 
изборот и отповикувањето на народните пратеници 
на Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија, го поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
1. Дополнителните избори за избор народен пра-

теник на Републичкиот собор на Народното о б р а -
нио на НРМ во Изборната околија Пробиштип, од-
редени1 со Одлуката на Републичкиот собор од 28 
април 1960 година се одржани на 19 јуни 1960 год. 

2. Со спроведувањето на изборите под надзор на 
Републичката изборна комисија непосредно рако-
водеше Општинската изборна комисија во Проби-
штип, именувана со Решението на Републичката из-
борна комисија бр. 2 од 3 јануари 1958 година. 

3. Гласањето е вршено за кандидатот Јанев Дим-
чев Блажо, од Рудничката колонија — Пробиштип 
чија кандидатура беше потврдена од Општинската 
изборна комисија Гевгелија и објавена од Репуб-
личката изборна комисија на 3 јуни 1960 година во 
„Службен весник на НРМ" бр. 19 од 9 јуни 1960 
година, 

4. Општинската изборна комисија го утврди ре-
зултатот од изборите на начинот потврден во член 
132—137 од Законот за правата и должностите, из-
борот и отповикувањето на народните пратеници на 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија. 

Резултатот на изборите е следен: % 
запишани избирачи 8.015 — 
гласале 7.346 91,5 
за кандидатот 7.256 98,8 
неважни гласачки ливчиња 90 1,2 
Врз основа на ова Општинската изборна коми-

сија во Пробиштип го прогласи за народен прате-
ник на Републичкиот собор на Народното собрание 
на Народна Република Македонија ЈАНЕВ ДИМ-
ЧЕВ БЛАЖО, од Рудничката колонија — Проби-
штип. 

Број 7 
Џ1 јуни 1960 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Заменик секретар, Претседател, 
Никола Јанев, е. р. Асен Групче, е. р. 

204. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КО-
МИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА 
НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 

НРМ, ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА 
ГЕВГЕЛИЈА НА 20 ЈУНИ 1960 ГОДИНА 

ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 
— Собор на производителите — 

СКОПЈЕ 
Републичката изборна комисија ги прими избор-

ните акти од дополнителните избори за народен 
пратеник на Соборот на производителите, одржани 
во Изборната околија Гевгелија од производите дна-
та група на индустријата, трговијата и занаетчис-
твото, та во смисла на чл. 139 во врска со чл. 176 
и 187 од Законот за правата и должностите, изборот 
и отповикувањето на народните пратеници на На-
родното собрание на Народна Република Македони-
ја, го поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
1. Дополнителните избори за избор народен пра-

теник на Соборот на производителите на Народното 
собрание на НРМ во Изборната околија Гевгелија, 
од производителната група на индустријата, трго-
вијата и занаетчиството одредени со Одлуката на 
Соборот на производителите од 28 април 1960 година, 
се одржани нај 20 јуни 1960 година. 

2. Со спроведувањето на изборите под надзор на 
Републичката изборна комисија, непосредно раково-
деше Општинската изборна комисија во Гевгелија, 
именувана со Решението на Републичката изборна 
комисија бр. 2 од: 3 јануари 1958 година, 

3. Гласањето е вршено за кандидатот Тодов Ки-
рилов Горѓе, од Гевгелија чија кандидатура беше 
потврдена од Општинската изборна комисија И об-
јавена од Републичката изборна комисија на 3 јун-
1960 година во „Службен весник на НРМ" бр-. 19 од 
9 јуни 1960 година). 

4. Општинската изборна комисија го утврди ре-
зултатот на 'изборите на начинот пропишан во член 
173 и 174 од Законот за правата и должностите, из-
борот и отповикувањето на народните пратеници, на 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија. 

Резултатот на изборите е следен: Вкупно 
гласови 

Членови на изборното тело 27 2.670 
Гласале членови на, изборното тело 22 2.014 
За кандидатот' Тодоров Кирилов 
Горѓе 2.0141 
Неважни гласачки ливчиња нема 
Врз основа на ова Општинската изборна ко-

мисија во Гевгелија го прогласи за народен прате-
ник на Соборот на производителите на Народното 
собрание на Народна Република Македонија, во 
производителната група на индустријата, трговија-
та и занаетчиството, Тодоров Кирилов Горѓе, од 
Гевгелија. 

Број 8 
21 јуни 1960 година 

Скопје 
Републичка изборна комисија 

Заменик секретар, ^Претседател, 
Никола Јанев, е. р. Асен Групче, е. р 
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По извршеното срамнување со извесниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Прилогот1 кон Пра-
вилникот за организацијата и работата на Заводот 
за стопанско плансирање на НР Македонија („Спуж-
бен весник на НРМ" бр. 43/59), се подкраднала до-
лунаведената Јарешка, поради кое се дава следната 

ИСПРАВКА 
НА ПРИЛОГОТ КОН ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА 
ЗАВОДОТ ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 

НА НРМ 
1. Насловот на точка IV од Прилогот в м е с т о 

„самостоен референт за шумарство", треба да гла-
си: „.Самостоен советник за шумарство". 

Бјр. 554 
7-УП-1960 година 

Скопје 
Од Заводот за стопанско планирање на НРМ 

Ом асен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението 'бр. 12-6091/1 од 10-У1-1960 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Петрушева Илинка, родена на 4 август 1944 година 
во гр. Горна Џумаја, НР Бугарија, од татко Пе-
трушев Кирил и мајка Петрушева, род. Стојанова 
Олга, така што во иднина роденото име ќе ќ гласи 
Илинденка. 

Оваа промена важи од денот1 на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (151) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-7299/1 од 10-У-1960 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Јонузи Нафи, роден на 20 јули 1941 година во е. 
Добридол, Тетовска околија, од татко Јонузи Хамид 
и, мајка Хамиде, така што во иднина роденото' име 
ќе му гласи Сани. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (142) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-8739/1 од 25-Л/Ч1960 
година, ја одобри промената на фамилијарно™ име 
на Варошанец Славчо, роден на ден 20 јуни 1934 
година во гр. Црн леп, Битолска 'околија, од татко 
Варошане** Никола и мајка Варошанец Блага, така 
што во иднина фамилијарно™ име ќе му гласи 
Илиеска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (143) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-8739/1 од 25-У-1960 
година, ја одобри промената на фамилијарно™ име 
на Варошане!;, родена Боболеска Мирна, родена на 
ден 22 октомври 1941 година во е. Варош, Битолска 
околија, од родители: татко Боболески Методија и 
мајка Боболеска Панда, така што во иднина фа-
милијарното име ќе ќ гласи Илиеска. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-2669/1 од 22 ма{рт 
1960 година, ја одобри промената на фамилијар-
ког о име на Магариштарев Бранко, роден на 1 сеп-
тември 1939 год. во гр. Делчево, Штипска околија, 
од татко Магариштарев Андон и мајка Магаришта-
рева Марија, така што во иднина фамилијарно™ 
име ќе му гласи Јанакиев. 

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

Државниот секретаријат "за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-2670/1 од 21 март 1960 
година, ја одобри промената на фамилијарно™ име 
на Магариштаров Душан, роден на 11 ноември 1936 
година во гр. Делчево, Штипска околија од татко 
Магариштаров Андон и мајка Магариштарова Ма-
рија, така што во иднина фамилијарно™* име ќе 
му гласи Јанакиев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „.Службен весник на НРМ". <146) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-7208/1 од 10 мај 1960 
година, ја одобри промената на личното име на 
Стојановски Драгољуб, роден на 15 септември 1933 
година во село Долно Солње, Скопска околија, од 
татко Стојановски Мито и мајка Роса, така што во 
иднина личното име ќе му гласи Јовановски Драган 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (143) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-5713/1 од 23 мај 1960 
година, ја одобри промената на фамилијарно™ име 
на Стојановска Добрила, родена на 17 ноември 1935 
година во е. Зелениково, Скопска околија, од татко 
Димитровим Лазар и мајка Перса, така што во 
иднина фамилијарно™ име ќе ќ гласи Јовановска, 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (149) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под (рег. бр. 148 на 
страна 779 е запишана под назив: Станбена задруга 
,/Трудов инвалид", со седиште во1 Скопје. Предмет 
на работењето на задругата е: 

1. да изработува работни и станбени прост^ри^и 
на св10ите членови врз задружна основа; 

2. изградбата ќе ја врши во сопствена режија 
(преку градежни претпријатија); 

3. да обезбедува земјиште-парцели за изградба 
на станбени згради; 

4. да врши набавка на градежни и други ма-
теријали или да организира производство на таков 
материјал за изградба на згради (во1 случај кога 
се гради во сопствена режија); 

5. да обезбедува потребна работна снага за из-
ведување на работите од својата дејност (кога се 
ѓради во« сопствена режија); 
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6. да обезбеди потребни финансиски средства 
за подигање на задружни згради; 

7. да се грижи за одржување на своите стан-
бени и работни простории и да врши потребни по-
правки и адаптирање на летите. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината „Идадија" —• 
Скопје бр. 19057 од 12-ХП-1959 година. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Керамитчев Трајко, претседател, Милутин Петар, 
секретар, Попевски Крум, Илија'Панов, Сидревски 
Коста, Спасовски Блаже, Иванов Иван, Станковић 
Олга и Антевски Димитар. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето: Ке-
рјајмитчдав Трајкјо, претседател, Милутин П-етар, 
секретар, и Поповски Крум. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1/60. (118/60) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 103 
на страна 497 е запишана под назив: Станбена за-
друга „Карпош", со седиште во Горче Петров. Пред 
мет на работењето на задругата е: изградба и одр-
жување на станбените згради на задругарите. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Горче Петров 
бр. 04-2479/1 од 19-У-1959 година со кое се потвр-
дени и правилата на задругата. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Китанов Славко1, комерцијалне^ Дојчиновски Ми-
ле, машинобравар, Душан Штимац, инженер, и Ни-
коловски Спасе, техничар. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето: 
инж. Душан Штимац, Китанов Славко и Нико-
ловски Спасе. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 466/59. (1270) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 88 на страна 201 е задишана под фир-
ма: Трговско претпријатие за промет со мешани 
стоки „Маврово" — Гостивар — Продавница во 
село Леуново. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на разни видови колонијални 
и мешани стоки на мало од внатрешен промет. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие за промет со мешани стоки! „Маврово" — 
Гостивар, а согласно со одобрението на НО на оп-
штината Маврово бр. 04-3048/1 од 31-УИ-1959 год. 

Раководител на продавницата е Петрески Алек 
сов Таре. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 671/59. (1609) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 88 на страна 201 е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие за промет со мешани 
стоки „Маврово" — Гостивар — Продавница за 

промет со колонијални и мешани стоки во село 
Никифорово'. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на разни видови колонијални' 
и мешани стоки на мало« во внатрешен промет. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие за промет со мешани стоки; „Маврово" — 
Гостивар, а согласно со одобрението на НО на оп-
штината Маврови Анови бр. 04-3049/1 од 31-VII-
1959 година. 

Раководител на продавницата е Анастасиевски 
Мисаилов! Китан. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 672/59. (1610) 

Окружни^ стопански суд во Скопје објавува 
Ќека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 236 на страна 807 е запишана под фир-
ма: Претпријатие за изработка на чевли „Мода:" 
— Врање —- Продавница во Куманово. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на сите 
видови чевли. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
изработка на чевли „.Мода" — Врање, а согласно 
со одобрението на Народниот одбор на општината 
Куманово бр. 05-15451 од 7-Х-1958 година. 

Раководител на'продавницата е Пано Георгиев. 
Продавницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат 

и раздолжуваат во границите на овластувањето: 
Петковиќ Милорад од Врање и Пано Георгиев од 
Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 917/58. (1611) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 235 на страна 801 е запишан под, фир-
ма: Ресторан за безалкохолни! пијалоци „Црвен 
крст", со седиште во Крива Паланка. Предмет на 
работењето на ресторанот е: трговија со безалко-
холни пијалоци, млеко и млечни производи, Дели-
катес, чај и кафе. 

Ресторанот е основан од Општинскиот одбор на 
Црвениот крст во Крива Паланка, а согласно со 
одобрението на Народниот одбор на општината 
Крива Паланка бр. 7867 од 16-Х-1957 година. 

Раководител на ресторанот е Христовски Ко-
цев Борис. 

Ресторанот ќе го потпишува Стојановски: Ри-
стов Јован. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 623/59. (16151 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 166 на страна 465 е запишано под фир-
ма: Занаетчиско претпријатие „Дренак" —• Крива 
Паланка —• Продавница во Крива Паланка. Пред-
мет на работењето на продавницата, е: кроење и 
шиење на машка и женска облека, како и шиење 
на машка и женска долна облека. 

Продавницата е основана од Занаетчиското 
претпријатие „Дренак" — Крива Паланка, а со-
гласно со одобрението на Народниот одбор' на оп-
штината Крива Паланка бр. 8969 од 15-Х1-1957 год. 
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Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 600/59. (1616) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 166 на страна 465 е запишана под фир-
ма: Занаетчиско претпријатие »Дренак" —• Крива 
Паланка — Продавница во Крина Паланка. Пред-
мет на работењето на продавницата е: трговија со 
секаков вид машки и женски чевли, кожна галан-
терија, опинци, сарачко-седларски производи, ја-
жиња и други производи од канап, а со решението 
бр, 04-4055/1 од 6-Х1-1958 година дејноста се про-
ширува и со трговија со текстилна конфекција. 

Продавницата е основана од Занаетчиското 
претпријатие „Дренак" — Крива Паланка, а со-
гласно со одобрението на НО на општината Крива 
Паланка бр. 4912 од 7-УП-1959 година. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 601/59. (1617) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 15 на страна 47 е запишана под фи!р-
ма: „Стокопромет" ек спорт -импорт —• Скоп ј е —• 
Продавница за преработка на црева во Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е: прера-
ботка на црева. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Стокопромет" екснорт-импорт — Скопје, а соглас-
но со одобрението на НО на општината „Кисела 
Вода" — Скопје бр. 04-11966 од 27-1-1959 година. 

Раководител на продавницата е Сотир Штабек. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје1, Фи 

бр. 635/59. (1619) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 316 на страна 953 е запишана под фир-
ма: Продавница на Задружното претпријатие! за 
лов и преработка на риби „Дојранско Езеро -<- Нови 
Дојран, со седиште во Скопје. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на пресна и со-
лена риба, како и останати производи на задруж-
ното претпријатие. 

Продавницата е основана од Задружното прет-
пријатие за лов и преработка на риби „Дојранско 
Езеро" — Нови Дојран, а согласно со одобрението 
на НО на општината „Идадија" — Скопје бр. 16168 
од 28-Х1-1957 година. 

Раководител на продавницата е Киро Тодоров. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје', Фи 
бр. 316/59. (16211, 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во .регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 262 на страна, 905 е запишан под фир-
ма: Угостителски дуќан со паушална претсметка, 
„Југославија", со седиште во село Ростуша — Те-
товско. Предмет на работењето на дуќанот уго-
стителска дејност на мало. 

Дуќанот е основан со решението на Народниот 
одбор на општината Маврово бр. 927/1 од 13-Ш-
1959 година. 

Дуќанов ќе го потпишува, задолжува и (раздол-
жува во границите на овластувањето раководите-
лот Николовски Ташко Коста. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 641/59. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува, 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 263 на страна 919 е запишан под фир-
ма: Занаетчиски дуќан-касапница со паушална 
пресметка за цреработка и промет со месо и месни 
производи во е. Јегу новце, Тетовско. Предмет на 
работењето на дуќанот е: преработка и промет со 
месо и месни производи. 

Дуќанот е основан со решението на Народниот 
одбор на општината Теарце бр. 3682 од 7-У-1959 го-
дина. 

Дуќанот ќе го потпишува раководителот1 Борис 
Блажевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 698/59. Г1649) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 232 на страна 673? е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие „Бистрица", е. Теарце 
— Продавница во село Јегуновце, Тетовско. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на индустриски стоки на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистрица" во е. Теарце, а согласно со 
одобрението) на Народниот одбор на општината 
Теарце бр. 31/1 од 13-1У-1957 година. 

Раководител на продавницата е Перо Кузма-
новски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 649/59. (1650) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под' рег. бр. 232 на страна 673 е занишана под' фир-
ма: Трговско претпријатие „Бистрица" од село Те-
арце — Продавница во село Јегуновце, Тетовско. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мешани' стоки на мало. 

Пјродав-ницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистрица" во село Теарце, а согласно со 
решението бр. 03-7519/1 од 25-УП-1958 година. 

Раководител на продавницата е Саво Спасе-
новски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 650/59. (1651) 
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Окружниот стопански суд во- Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие „Бистрица", е. Теарце 
— Продавница во село Шемшево, Тетов1ско. Пред-
мет на работењето на продавницата е: трговија со 
мешани трговски стоки на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистрица" во е. Теарце, а согласно со ре-
шението бр. 10545 од 6-VIII-1953 година. 

Раководител на продавницата е Владо Сто-
левски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 648/59. (1652) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во (регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 356 на страна 945 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието-дуќан за индустриски сто-
ки „Мерино" — Скопје, бидејќи со решението на 
Народниот одбор на општината „Кале" — Скопје 
бр. '152 од 26-ХП-1958 год. е припоено кон Тргов-
скиот дуќан „Доверба" — Скопје, сметано од 1-1-
1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 477/59. (1314) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 352 на страна 93'3 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Трговскиот дуќан за галантериски стоки 
„Ангора" — Скопје, бидејќи со решението на На-
родниот одбор на општината „Кале" — Скопје бр. 
152 од 26-ХП-1958 год. е припоен кон Трговскиот 
дуќан „Доверба" — Скопје, сметано од 1-1-1959 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 475/59. (13)15) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 362 на страна 9631 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието-дуќан за индустриски сто-
ки „Бит пазар" — Скопје, бидејќи со решението на 

Народниот одбор на општината „Кале" — Скопје 
бр. 152 од 26-ХП-1958 год. е припоен кон Тргов-
скиот дуќан „Доверба" — Скопје, сметано од 1-1-
1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 474/59. <1р16) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие „Бистрица", е. Теарце 
— Продавница во село Глоѓи, Тетовско. Предмет 
на работењето на продавницата е: трговија со ме-
шани стоки: на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие бистрица" во е. Теарце, а согласно со 
решението бр. 10545 од 6-УШ-1959 година. 

Раководител на продавницата е Реџеп Асани. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 647/59. (1653) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 152 на страна 393 е запишано следното: 
Цвета Кратовалиева, досегашен книговодител на 
Самостојниот угостителски дуќан „Атина" —. Титов 
Велес, е разрешена од должност и ќ престанува 
правото за потпишување. 

За нов потписник на( дуќанот е назначена Анка 
ветрова, пом. книговодител во ресторанот. Таа ду-
ќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето со стариот потпис-
ник директорот Јосиф Џипунов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 462/59. (13Ј19> 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 67 на 
страва 233 е запишано следното: Народниот одбор 
на општината Валандово со решението бр. 4199/1 
од 26-ХИ-1958 година, ги потврди правилата на 
Земјоделската задруга „Напредок", е. Марвинци — 
Титоввелешко, според кој задругата ќе ја врши 
следната дејност: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја земена под закуп или добиена на бесплатно 

/користење; 
2. организирање земјоделско производство на 

земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови кооперации; 

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како 
и други услуги што се во врска со земјоделското 
производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата. 
Согласно со записникот од 21-1Х-1958 год. од 

одржаното собрание на задругата, стариот управен 
одбор е разрешен од должност. За членови на но-
виот управен одбор се избрани следните лица: По-
пов Глигоров Мито, Јанакиев Ристов Јанаки, Илиев 
Станков Ефтим, Глигоров/ Томов! Тодор, Гошев Пет-
ров Дине, Костов Томов Атанас, Ефтимов Панде 
Љубе, Стоев Ристов Костадин и Ристов Јованов 
Мито. 

Досегашните потписници на задругата, и тоа: 
Атанас Костов, претседател, и Дине Гошев, член 
на управниот одбор, се разрешени од должност и 
им престанува правото за потпишување. 
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За нови потписници на задругата се избрани 
следните лица: Атанас Т. Костов, управник:, Илиев 
Т. Мито, книговодител, и Ефтимов П. Љубе, член 
на управниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 116/59. ({1320) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на 'претпријатијата и дуќаните 
под рег.!бр. 71 на страна 283 е запишано следното: 
Согласно со записникот од заседанието на задруж-
ниот совет на Земјоделската задруга „Вардар", е. 
Брвеница, Тетовско, одржано на 28-Х-1959 година, 
стариот управен одбор е разрешен од должност. За 
нов управен одбор се избрани следните лица: Бла-
гоја Ристоски, Стојче Стаматоски, Тоде Златанов-
ски, Филип Стојановски, Лазо Конески, Павле 
Бардакоски, Благоја Златановски, Васе Евгениески, 
Маќое Јаниќ, Гоги Писевски и Павле Јанковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 434/59. (1322) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 8, 
страна 29 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Жеров-
јане, Тетовско, бр. 01-647/1 од 31-1-1959 година кон 
Земјоделската задруга „Вардар", е. Радиовце, Те-
товско, е припоена Земјоделската задруга „Слога" 
е. Теново, Тетовско, сметано од 31-1-1959 година. 

Досегашните потписници на задругата, и тоа: 
Трпко Петровски и Јован Јовановски, се разрешени 
од должност и им престанува правото за потпи-
шување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Мишковски Љубомир и Савески 
Мирко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 467/59. (1823) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 73 на 
страна 291 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Сло-
га", е. Теново, Тетовско, бидејќи со решението НЕ 
Народниот одбор на општината Жерев јане бр1. 
01-647/1 од 31-1-1959 год. е припоена кон Земјодел-
ската задруга „Вардар", е. Радиовце, Тетовско^ сме-
тано од 31-1-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 468/59. (1324) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. |174 на страна 457 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Гевгелија бр. 04-2847 од 27-У-1959 год. кон 
Угостителското претпријатие „Кожув" — Гевгелија 
е припоено Претпријатието-утостителски дуќан 
„Пирин" —• Гевгелија, сметано од 27-У-1959 година 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 530/59. (1344) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 198 на страна 543 е запишано следното; 
Досегашните потписници на Фабриката за волнена 
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ткаенини „Тодор Ципоски —• Мерџан" — Тетово: 
Светозар Божиновски', комерцијален директор, и 
Велко Гермовски, секретар на фабриката, се раз-
решени од должност и им) престанува правото за 
'потпишување. 

За нов потписник на фабриката е назначен 
Владо Андреевски, шеф на сметководството. Тој 
фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со стариот 
потписник Велимир Гиновски, генерален директор 
на фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 460/59. (1326) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 62, 
страна 247 е запишано следното: Народниот одбор 
на општината Жеровјане, со решението бр. 04-
/6333/1 од 7-11-1959 година, ги потврди правилата на 
Земјоделската задруга „Напредок", е. Стенче, Го-
стивар, по кои во иднина ќе ја врши следната деј-
ност: земјоделство, сточарство', откуп на земјодел-
ски производи, преработка на млечни производи, 
лозарство, машински парк и изработка на ќилими. 

Согласно со записникот од 26-Х-1958 год., до-
сегашниот управен одбор на задругата е разрешен 
од должност. За членови на новиот управен одбор 
се избрани следните лица: Петко Апостолски, прет-
седател, Спасен Ил коски, Бојко Димчевски, Стојче 
Мерџановски, Павле Мерџановски, Стојан Костов-
ски, Крсто Крстевски, Драге Наумовски и Боце 
Стојковски. 

Досегашните потписници на задругата и тоа: 
Петре Гроздановски, управник, Сандре Пауновски, 
претседател, се разрешени од должност и им пре-
станува правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се избрани 
следните лица: Спасе И лк оски, управник, Петко 
Апостолски, претседател. Тие задругата ќе ја пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во грани-
ците на овластувањето1 со стариот потписник - кни-
говодителот Војко Димчевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 490/59. (1333) 

КОНКУРСИ 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТ-
НАТА УСТАНОВА КИНО „МАЛЕШ" — БЕРОВО 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Директор 
2. Кикоапаратер 
3. Ученик за киноапаратер 
УСЛОВИ: 
Под 1 — средно техничка школа со* 3 години 

работен стаж или непотполно средно образование 
со 10 години работен стаж во струката. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Под 2 — Висококвалификуван (или1 квалифику-
вам работник со 5 години работа во струката. 

Под 3 — со завршено УШ одделение и накло-
ност кон работата во струката. 

Плата по Законот за јавните службеници и 
Уредбата за техничкиот1 т помошниот персонал. 

Молбите се доставуваат до Културно-просвет-
ната установа кино „Малеш" — Берово', најдоцна 
15 дека по објавувањето на конкурсот во „Службен 
весник на НРМ". 

Управниот одбор на Општинската аптека во 
село Ранковце Кумановска околија, на основа 
чл. 309 ст. 1 од Законот за јавните службеници^ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место Аптекар — 

управител 

Услови за прием: Да има завршен фармацеуте^* 
факултет и 2 години работен стаж на соодветното 
работно место или средно аптекарско училиште со 
практика над 5 години. 

Молбите со кратка биографија за работата и 
документите за завршено образование се доставу-
ваат до конкурсната комисија при управниот одбор. 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ — СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

I. За факултетски наставници,: 
— Биохемија, за еден редовен, вонреден про-

фесор или виши предавач 
— Биохемија, за еден доцент или предавач 
— Анатомија, за еден редовен, вонреден про-

фесор, виши предавач, доцент или предавач 
— Фармакологија, за еден редовен, вонреден 

професор, виши предавач, доцент или пре-
давач 

— Оториноларингологија, за еден вонреден про-
фесор 

— Дермато л венеро л опиј а, за еден редовен про-
фесор 

— Офталмолог^ а, за еден редовен вонреден 
професор 

II. За хонората факултетски наставници: 
— Епидемиологија, за еден редовен, вонреден 

професор, виши предавач, доцент или пре-
давач 

— Хигиена, за еден редовен, вонреден профе-
сор, виши предавач, доцент или предавач 

— Друштвени науки, за еден редовен, вонреден 
професор, виши предавач, доцент или пре-
давач 

III. За факултетски соработници: 
— Физиологија, за два асистента 
— Хистологија, за два асистента (лекари или 

биолози) 

— Микробиологија, за еден асистент 
— Патофизиологија, за еден асистент 
— Патолошка анатомија, за два асистента 

— Судска медицина, за дра асистента 
— Интерна медицина, за еден асистент 
— Рентгене логиј а, за два асистента 
— Оториноларинологија, за два асистента 

IV. За хонорарни факултетски соработници:: 
— Епидемиологија, за два асистента 
—• Хигиена, за четири асистента 

V. За службеници на установите на Медицинскиот 
факултет: 
—• Микробиологија, за два лаборанта со заврш-

на средна медицинска школа или средна 
техничка школа 

—• Патофизиологија1, еден електротехничар со 
завршена средно техничка школа 

— Патофизиологија, за. еден физичар, хемичар 
или математичар со завршена соодветна 
школа 

— Патолошка анатомија, за еден лекар со 
завршен медицински факултет. 

Кандидатите под I и П заедно со пријавата 
треба да поднесат диплома за докторат на науки 
по медицина или хибилитационен труд со завр-
шен соодветен факултет, кратка биографија, спи-
сок на научните трудови со по еден примеров од 
нив и сите документи предвидени по чл. 31 од За-
конот за јавните службеници, во колку не се во 
работен однос. 

Кандидатите под Ш и IV заедно со пријавата 
треба да поднесат диплома за завршен соодветен 
факултет, кратка биографија и евентуално список 
на научни трудови, во колку има такви објавени, 
како и сите документи предвидени! по чл. 31 од За-
конот за јавните службеници, во колку не се во 
работен однос. 

Овој конкурс трае 45 дена по објавувањето. 
Пријавите ќе се поднесуваат до Секретаријатот 

на Медицинскиот факултет — Скопје. (1108) 

НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
„СААТ КУЛА" — СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работните места, и тоа: 

1 Началник на Одделението за стопанство 1 
2. Началник на Одделението за општествени 

служби 1' 
3. Земјоделски инспектор 1 
4. Референт за имотно-правпи односи 1 
УСЛОВИ: 
За кандидатот под точка 1 — службеник 1-ва 

или П-ра група, 
За кандидатот под точка 2 и 4 — службеник 

П-ра или Ш-та група, 
За кандидатот под точка 3 —• службеник 1-ва 

група. 
Молбите со документите по член 31 од Законот 

за јавните службеници да се доставуваат до* Кон-
курсната комисија на НОО „Саат Кула" — Скопје. 

Овој конкурс останува отворен, се до пополну-
вањето на работните места. (1100) 
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КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ ПРАШАЊА 
НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 

ЧАШКА 

распишува 

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

1. Шеф на отсекот за општа утрава и опште-
ствени служби; 

2. Референт по внатрешни работи; 
3. Референти по земјоделие 2 
4. Референт по инвестиции, буџет и фондови; 
5. К нитов одите л; 
6. Референт по статистика и план; 
7. Референт во приемна канцеларија. 
УСЛОВИ: 
под 1 виша управна школа со практика на ра* 

ботното место; 
под 2 средна стручна спрема и положен стру-

чен испит за звањето; 
под 3 земјоделско-шумарски факултет, земјо-

делски техникум со 3 години практика на ра-
ботното место. 1 

под 4, 5 и 6 економски техникум со практика и 
положен стручен испит за звањето. 

под 7 средна стручна спрема или нижа стручна 
спрема со 3 год. практика и положен стручен испит. 

Основна плата спрема Законот за јавните служ-
беници, а положајна спрема Одлуката за положај-
ните плати на службениците во управните органи 
на Народниот одбор на општината Чашка. 

Молбите комплетирани со потребните доку-
менти предвидени со член 31 од Законот за јавните 
службеници, се доставуваат до Народниот одбор1 на 
општината Чашка со ознака „Конкурсната коми-
сија" се до пополнувањето на работните места. 

(/1152) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА КЛИНИКАТА 
ЗА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ 

. распишува 

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

1) Лекар анестетичар или лекар на специја-
лизација по анестезија 1 

2) Главна медицинска сестра 1 
УСЛОВИ: 
Под 1 медицински факултет со специјалистички 

испит или со општ лекарски стаж ш стручен испит; 
Под 2 виша медицинска школа и 5 пет год. 

практика или средна медицинска школа со 10 год. 
практика. 

Освен тоа кандидатите треба да ги исполнуваат 
и условите од чл. 32 од ЗЈС. 

Основна плата по ЗЈС, а положај на по Пра-
вилникот на Клиниката. 

Кандидатите кои се во работен однос треба да 
приложат и согласност од установата дека на ба-
рање ќе бидат ослободени. 

Молбите се примаат до истекот на 30 дена од 
објавувањето на овој конкурс на адреса: Клиника 
за хируршки болести на Медицинскиот факултет — 
Скопје — за конкурсната комисија. 

Доколку местата не се пополнат конкурсот про-
должува до пополнувањето. (11531 

* — 

СОДРЖИНА 
Страна 

193. Указ за прогласување на Законот за сме-
стување на деца во други фамилии — — 443 
Закон за сместување на деца во други фа-
милии — — —- — — — — — • • •• 443 

194. Указ за прогласување на Законот за др-
жавните 'празници во Народна Република 
Македонија — — — — —. —- — — 445 
Закон за државните празници во Народна 
Република Македонија — — — —• — 446 

195. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
доброволните противпожарни друштва — 446 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за доброволните противпожарни 
друштва — — —• —• — — — — — 446 

196. Указ за прогласување на Законот за Ви-
шата школа за социјални работници — — 446 
Закон за Вишата школа за социјални ра-
ботници — — — — — — — — — 446 

197. Одлука за доделување средства од резерв-
ниот фонд на Народна Република Маке-
донија на Тетовска околија — — — — 448 

198. Одлука за разрешување и избирање чле-
нови на Советот на Адвокатската комора 
во Скопје —• — — — — — — — — 448 

190. Одлука за утврдување престанок на пра-
тенички мандат и за одредување дополни-
телни избори за народен цратеник — — 449 

200. Препорака за мерките за унапредување на 
физичката култура во НР Македонија — 449 

201. Правилник за условите под кои можат да 
се колат јагниња од типот на мерино — — 450 

202. Правилник за дополнување на Пјравил,ни-
ког за определување на стручно-теорет-
ските предмети во стручните училишта —- 450 

2031. Извештај на Републичката изборна коми-
сија за дополнителните избори за народен 
пратеник на Републичкиот собор на На-
родното собрание на НРМ, одржани во 
изборната околија Цробиштип на 19 јуни 
1960 година — — — — — — — —. 451 

204. Извештај на Републичката изборна коми-
сија за дополнителните избори за народен 
пратеник на Соборот на производителите 
на Народното собрание на НРМ, одржани 
во изборната околија Гевгелија на 20 јуни 
1960 година — — — — — — — — 451 
Исправка на Прилогот кон Правилникот за 
организацијата и работата на Заводот за 
стопанско планирање на НРМ —- —• —- 452 

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 завод „Гоце Длчев" (4472) — Скопје 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 


