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8. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕНУ-
ВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА НА ОДДЕЛНИ ОПШТИНИ 

ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Ре-
публика Македонија се прогласува Законот за ме-
нување подрачјата на одделни општини во Народ-
на Република Македонија, што Народното собрание 
на Народна Република Македонија го усвои на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 7 фе-
вруари 1962 година. 

У. бр. 20 
8 февруари 1962 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА МЕНУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА НА ОДДЕЛНИ 

ОПШТИНИ ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Се укинуваат следните општини установени со 

Законот за подрачјата на околиите и општините 
во Народна Република Македонија („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 19/57): Плетвар во Битолска око-
лија, Клечевци, Ранковце и Табановце во Кума-
новска околија, Осл оме ј во Охридска околија, Бу-
тељ и Ракотинци во Скопска околија, Врапчиште 
во Тетовска околија, Отовица во Титоввелешка 
околија и Босилево, Облешево и Џумајлија во 
Штипска околија. 

Член 2 
Населените места од подрачјата на општините 

од претходниот член се приклучуваат кон општи-
ните, и тоа: 

1. Кон општината Битола населените места 
Буково, Крстоар и Орехово од општината Бистрица 
и Брусник од општината Дихово, така што општи-
ната Битола ги има населените места: Битола, 
Брусник, Буково, Горно Оризари, Долно Оризари, 
Крстоар, Лавци, Орехово, Поешево и Раштани. 

2. Кон општината Прилеп населените места 
од општината Плетвар, така што општината При-
леп ги има населените места: Беловодица, Беровци, 
Боротино, Варош, Волково, Галичани, Големо Ко-
шари, Голем Радобил, Дабница, Дрен, Кадино Село, 

Крстец, Леништа, Мажучиште, Мал Радобил, Мало 
Коњари, Мало Рувци, Никодин, Ново Лагово, Оре-
воец, Плетвар, Прилеп, Прилепец, Присат Стари, 
Ракле, Селце, Смолани, Старо Лагово, Топлица, 
Тројаци, Царевиќ, Чумово и Штавица. 

3. Кон општината Кратово населените места 
Димонце, Коњух, Пендак, Страцин и Шопско Ру-
дари од општината Клечевце така што општината 
Кратово ги има населените места: Близанци, Ва-
куф, Горно Кратово, Димонце, Емирица, Желез-
ница, Живалево, Каврак, Кетеново, Кнежево, Кој-
ково, Коњух, Кратово, Крилатица, Куклица, Ку-
ново, Луково, Мушково, Нежилово, Пендак, При-
ковци, Секулица, Страцин, Талашманце, Татомир, 
Тополовиќ, Трновац, Туралево, Филиповци, Шле-
гово и ШОГЕСКО Рудари. 

4. Кон општината Крива Паланка населените 
места од општината Ранковце, така што општината 
Крива Паланка ги има населените места: Барат-
лија, Бас, Баштево, Борово, Варовиште, Ветуница, 
Вржогрнци, Габар, Герман, Гиновци, Голема Црцо-
рија, Градец, Гулинци, Длабочица, Дренак, Дрење, 
Добровница, Дурачка Река, Жидилово, Киселица, 
Конопница, Костур, Кошари, Крива Паланка, Кри-
ви Камен, Кркља, Крстов Дол, Лозаново, Луке, 
Љубинци, Мала Црцорија, Мартиница, Метежево, 
Милутинце, Мождивјак, Нерав, Одрено, Огут, Опи-
ло, Осиче, Отошница, Паклиште, Петралица, По-
држи Коњ, Псача, Радибуш, Ранковце, Станча, 
Станци, Т'лминце, Трново и Узем. 

5. Кон општината Куманово населените места 
Горно Коњаре, Сопот и Табановце од општината 
Табановце, така што општината Куманово ги има 
населените места: Агино Село, Бедиње, Биљановце, 
Брзак, Горно Коњаре, Доброшане, Долно Коњаре, 
Куманово, Лопате, Љубодраг, Младо Нагоричане, 
Ново Село, Опае, Проевце, Режановце, Речица, Ра-
манова, Сопот, Табановце, Тромеѓа, Умин Дол и 
Черкези. 

6. Кон општината Липково населените места 
Ваксинце, Лојане и Стража од општината Таба-
новце, така што општината Липково ги има насе-
лените места: Алашевце, Белановце, Ваксинци 
Виштица, Глажња, Гошинце, Думановце, Злоку-
ќане, Извор, Липково, Лојане, Матејче, Никуштак, 
Оризаре, Отља, Р'нковце, Ропалце, Руница, Слуп-
чане, Стража и Стрима. 

7. Кон општината Орашац населените места 
Бељаковце, Довезенце, Зубовце, Јачинце, Клечевце 
Косматац, Мургаш и Новосељане од општината 
Клечевце така што општината Орашац ги има на-
селените места: Алакинце, Бељаковце, Вакав, Вин-
це, Габреш, Градиште Д'лга, Довезенце, Живиње, 
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Зубовце, Јачинце, Клечевце Кокошиње, Колицко, 
Косматац, Кутлибег, Кучкарево, Кушање, Малино, 
Мургаш, Новосељане, Орашац, Пезово, Пчиња, 
Скачковце, Студена Бара и Шупли Камен. 

8. Кон општината Старо Напричане населе-
ните места Војник, Дренок, Облавце, Орах, Ругин-
це и Стрезовце од општината Клечевци и Кара-
бичане, Сушево и Четирце од општината Таба-
новце, така што општината Старо Нагоричане ги 
има населените места: Алгуња, Алинце, Арбанаш-
ко, Бајловце, Брешко, Буксвљане, Војник, Враго-
турце, Врачевце, Дејловце, Длабочица, Добрача, 
Драгоманце, Дренак, Жегљане, Желувино, Кана-
рев©, Карабичане, Карловце, Коинце, Кокино, Мак-
реш, Малотино, М'гленце, Никуљане, Облавце, 
Орах, Осиче, Пелинце, Пузаљка, Рамно, Ругинце, 
Старо Нагоричану Степанце, Стрезовце, Стрновац, 
Сушево, Цвиланце, Цветишница, Челопек и Че-
тирце. 

9. Кон општината Кичево населените места 
од општината Осломеј, така што општината Ки-
чево ги има населените места: Арангел, Атишта, 
Бачишта, Белица, Бериково, Бигор Доленци, Брж-
дани, Букојчани, Велмевци, Видрани, Вранештица, 
Гарани, Големо Црско, Горна Душегубица, Горно 
Доброеноец, Горно Строгомиште, Грешница, Длап-
кин Дол, Долна Душегубица, Долно Добреноец, Дол-
но Строгомиште, Другово, Дуп јани, Ехлоец, Жу-
брино, Зајас, Иванчишта, Извор, Јаворец, Јагол, 
Јагол Доленци, Јудово, Карбуница, Кичево, Клад-
ник, Кленоец, Кнежино, Козичино, Козица, Кола-
ри, Колибари, Крушица, Лавчани, Лазаровци, Леш-
ница, Лисичани, Малкоец, Мамудовци, Манастир-
ско Доленци, Мало Црско, Мидинци, Миокази, 
Ново Село, Орланци, Осломеј, Осој, Папрадиште, 
Патец, Подвис, Пополжани, Попоец, Попов јани, 
Премка, Прострање, Рабетино, Раштани, Речани — 
Зајаско, Речани — Челопечко, Светораче, Свињи-
ште, Србица, Срб јани, Староец, Стрелци, Тајмиште, 
Трапчин Дол, Туин, Цер, Црвивци, Челопеци и 
Шутово. 

10. Кон општината Кале населените места Ба-
њане, Блаце, Бразда, Брест, Бродец, Бутељ, Виз-
бегово, Глуво, Горњане, Горно Оризаре, Кучевиште, 
Љубанци, Љуботен, Мирковци, Побожје, Радишани, 
Танушевци и Чучер од општината Бутељ, така што 
општината Кале го опфаќа подрачјето во следните 
граници: од левата страна по средината на реката 
Вардар почнувајќи од границата на КО Ѓорче Пет-
ров, па до средината на улиците „Бори1с Кидрич", 
„Цветан Димов" и средината на бутељскиот пат во 
правец кон Бутељ до границата на катастарската 
општина Бутел, продолжувајќи по јужната гра-
ница на КО Бутељ, источната граница на КО Ра-
дишан^ Љуботен, Љубанци и Брест до грани-
цата на НР Србија, а оттука по границата на НР 
Србија, по западната граница на КО Чучер, Глуво, 
Визбеново до средината на реката Вардар. 

И. Кон општината Кисела Вода населените ме-
ста од општината Ракотинци, така што општината 
Кисела Вода ги има населените места: Барово, 
Говрлево, Горно Лисиче, Горно Солње, Добри Дол, 
Долно Солње, Држилово, Елово, Јаболци, Мал-
чиште, Маркова Сушица, Нова Брезница, Осин-
чани, Патишка Река, Ракотинци, Света Петка, 

Сопиште, Умово, Усје, Цветово, Црни Врв и Чиф-
лик и го опфаќа подрачјето во следните гра-
ници : од десната страна по средината на ре-
ката Вардар до границата на општината И да-
ди ја и по северните граници на катастарските 
општини Сопиште, Горно Солње, Чифлик, Ба-
рово и Света Петка и западната граница на КО 
Нова Брезница до тримеѓето меѓу Охридска, Скоп-
ска и Тетовска околија, па продолжува по гра-
ницата меѓу Скопска и Охридска околија до три-
меѓето меѓу Скопска, Охридска и Титоввелешка 
околија; потоа продолжува по источните граници 
на КО Црни Врв, Цветово, Умово, Варвара, Рако-
вици, Усје, Горно Лисиче, до десната страна на 
реката Вардар. 

12. Кон општината Саат Кула населените ме-
ста Булачани, Раштак и Црешево од општината 
Бутељ, така што општината Саат Кула ги има на-
селените места: Арачиново, Брњарци, Булачани, 
Инџиково, Маџари, Мојанци, Орланци, Раштак, 
Синѓелиќ, Стајковци, Страчинци, Трубарево и Цре-
шево и го опфаќа подрачјето во следните граници: 
од левата страна по средината на реката Вардар 
почнувајќи од границата на општината Кале до 
границата на Кумановска околија, оди по нејзината 
граница кон југ до источната граница на КО Ор-
ланци, продолжувајќи по источната граница на КО 
Арачиново, Синѓелиќ, Инџиково и Маџари по сре-
дината на реката Вардар до почетокот на грапив-
цата со општината Кале. 

13. Кон општината Гостивар населените места 
од општината Врапчиште, така што општината 
Гостивар ги има населените места: Балин Дол, Бе-
ловиште, Врановци, Врапчиште, Вруток, Галате, 
Горна Бањица, Горна Гоновица, Горно Јеловце, Го-
стивар, Дебреше, Добри Дол, Долна Бањица, Долна 
Гоновица, Долно Јеловце, Железна Река, Здуње, 
Зубовце, Калиште, Корито, Куново, Ќафа, Лака-
вица, Лешница, Мало Турчане, Митрој Крсти, Ново 
Село I, Ново Село II, Орќуше, Падалишта, Печ-
ково, Пожаране, Равен, Речане, Симница, Србиново, 
Сретково, Ограјане, Сушица, Топлица, Трново, Тум-
чевиште, Форино, Церово, Чајле и Чегране. 

14. Кон општината Титов Велес населените ме-
ста од општината Отовица, така што општината 
Титов Велес ги има населените места: Бабуна, Ба-
шино Село, Белештевица, Бузалково, Ветерско, 
Горно Караслари, Горно Оризари, Долно Карас-
лари, Долно Оризари, Иванковцу Карабуњиште, 
Клуковец, Крушје, Кумарино, Лугунци, Мамутчево, 
Новачани, Ново Село, Отовица, Превалец, Раш-
тани, Рудник, Слп, Сопот, Сујаклари, Титов Велес, 
Црквино, Чалошево и Џидимирци. 

15. Кон општината Василево населените места 
Гечерлија и Сарај од општината Босилево така што 
општината Василево ги има населените места: 
Ангелци, Варварица, Василево, Вељуса, Висока 
Маала, Владевци, Гечерлија, Градошорци, Добрејци, 
Добрешинци, Дукатино, Едрениково, Кушкулија, 
Нивичино, Нова Маала, Пиперово, Просениксхво, 
Радичево, Сарај, Седларци, Сушево, Требичино и 
Чанаклија. 

16. Кон општината Кочани населените места од 
општината Облешево, така што општината Кочани 
ги има населените места: Бања, Бегинова, Бели, 
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Бурилчево, Видовиште, Вранинци, Врбица, Главо-
вица, Горно Градче, Горни Подлог, Грдовци, Долно 
Градче, Долни Подлог, Жиганци, Зрновци, Јастреб-
ник, Костин Дол, Кочани, Кучичино, Лепопелци, 
Лешки, Мојанци, Мородвис, Небо јани, Нивичани, 
Ново Селани, Ново Село, Облешево, Оризари, Пан-
телеј, Пашачаџиково, Полаки, Пресека, Прибачево, 
Припор, Рајчани, Речани, Соколарци, Спанчево, 
Теранци, Тркање, Уларци, Цера, Црвена Нива, Че-
шиново и Чифлик. 

17. Кон општината Ново Село населените ме-
ста Бориево, Дрвош, Иловица, Радово, Старо Бал-
довци, Секирник, Турново и Штука од општината 
Босилево, така што општината Ново Село ги има 
населените места: Баделен, Барбарево, Бајково, Бо-
рисово, Бориево, Габрово, Дражево, Дрвош, Зубово, 
Иловица, Колешино, Мокриово, Мокрино, Ново 
Село, Ново Коњарево, Радово, Секирник, Смолари, 
Старо Балдовци, Старо Коњарево, Стиник, Сушица, 
Турново и Штука. 

18. Кон општината Свети Николе населените 
места од општината Џумајлија, така што општи-
ната Свети Николе ги има населените места: Амза-
бегово, Арбасанци, Богословец, Бокирлија, Бори-
ловци, Горно Гуганце, Горно Црнилиште, Горобин-
ци, Делисинци, Долно Гуганце, Долно Црнилиште, 
Дорфулија, Гуземелци, Ерџелија, Кадрифаково, Ка-
ратманово, Кишино, Кнежје, Крушица, Макреш, 
Мечкуевци, Милино, Мустафино, Немањица, Нова 
Мездра, Орел, Павлешенци, Патетино, Пеширово, 
Преот, Ранчинци, Сарамзалино, Свети Николе, Со-
пот, Стара Мездра, Стануловци, Стањевце, Строј -
менце, Трстеник, Коселари, Хаџи Бегово, Хаџи Ма-
тново и Џумајлија. 

19. Кон општината Струмица населените места 
Банско, Босилево, Дабиља, Еднокуќево, Хамзали, 
Моноспитово, Муртино, Петралинци, Робово, Сачево 
и Свидовица од општината Босилево, така што оп-
штината Струмица ги има населените места: Ба-
њица, Бањско, Белотино, Босилево, Водоча, Градско 
Балдовци, Дабиља, Дорлобос, Еднокуќево, Злешево, 
Костурно, Куклиш, Мемешли, Моноспитово, Мур-
тино, Орманли, Петралинци, Попчево, Раборци, Рич, 
Робово, Сачево, Свидовица, Струмица, Три Води, 
Чепели и Хамзали. 

Член 3 
Промените во подрачјата на општините извр-

шени со овој закон ќе се спроведат во живот на 
1 март 1962 година, на кој ден престануваат со ра-
бота народните одбори на укинатите општини и 
почнуваат со работа народните одбори на општи-
ните со месната надлежност утврдена со овој закон. 

Член 4 
Народните одбори на општините, утврдени со 

овој закон, до распишувањето на општи! избори за 
народни одбори ги сочинуваат сите одборници на 
народните одбори на општините избрани на под-
рачјата што влегуваат во состав на општината. 

Член 5 
Народните одбори на општините, во чие под-

драчје се извршени промени, со овој закон, ќе одр-
жат, најдоцна до 25 февруари 1962 падина, седници 
на кои ќе извршат избор на претседател, ќе обра-

зуваат одборнички комисии и совети на народниот 
одбор и ќе назначат секретар и старешини на ор-
ганите на управата на народниот одбор, согласно 
чл. 35 ст. 1 од Законот за јавните службеници. 

Првата седница на народниот одбор на општи-
ната ќе ја свика претседателот на народниот одбор 
на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на народниот одбор на новата општина. 

Член 6 
Службениците и работниците на народните од-

бори на укинатите општини му се ставаат на рас-
полагање на народниот одбор на општината во чиј 
состав влегло подрачјето на укинатите општини. 
Ако подрачјето на укинатата општина влегло во 
состав на две или повеќе општини, службениците 
и работниците на народниот одбор на таа општина 
му се ставаат на располагање на народниот одбор 
на онаа општана во чиј состав влегло седиштето 
на народниот одбор на укинатата општина. 

Службениците од претходниот став што не ќе 
бидат распоредени на работни места се ставаат на 
располагање во смисла на чл. 211 од Законот за 
јавните службеници. 

Член 7 
Народните одбори на општините, на 1 март 1962 

година, ќе го преземат управувањето со недвиж-
ниот имот што се наоѓа на подрачјето кое влегло 
во нивни состав и со кое управувале до тој ден на-
родните одбори на укинатите општини, како и сите 
права и обврски во врска со тој имот. Ако под-
рачјето на укинатата општина влегло во состав на 
две или повеќе општини, народните одбори на овие 
општини споразумно, преку заедничка комисија, 
во која именуваат еднаков број членови, ќе одлу-
чат за расподелбата на имотот односно имотните 
права и обврски. 

Ако народните одбори не постигнат спогодба 
за расподелбата на имотот, имотните права и обвр-
ски на начинот одреден во претходниот став, за 
оваа расподелба помеѓу општините од подрачјето 
на иста околија решава комисија што ја именува 
народниот одбор на околијата на заедничка сед-
ница на обата собора. 

Одредбите од претходните ставови сходно ќе 
се применуваат и во поглед расподелбата на сред-
ствата на фондовите на укинатите општини, како 
и во поглед расподелбата на инвентарот. 

Решенијата на комисијата на народниот одбор 
на околијата се конечни и против нив не може да 
се покренува управен спор. 

Член 8 
Народните одбори на укинатите општини ќе ги 

заклучат сите службени книги со 28 февруари 1962 
година. 

Со печатите, штембилите и жиговите овие на-
родни одбори ќе постапат според постојните про-
писи. 

Член 9 
Архивата на несвршените предмети на народ-

ните одбори на укинатите општини ќе ја преземат 
народните одбори на општините во чиј состав 
влегло нивното подрачје, според нивната месна 
надлежност. 
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Архивата на свршените предмети на народните 
одбори на укинатите општини ќе ја преземе на-
родниот одбор на општината во чиј состав влегло 
седиштето на народниот одбор на укинатата опш-
тина. 

Се овластува Секретаријатот за општа управа 
на Извршниот совет да донесе поблиски прописи 
за преземањето на архивите и инвентарот на уки-
натите општини. 

Член 10 
Народните одбори на општините во чиј состав 

влегле подрачја на укинати општини, до 30 сеп-
тември 1962 година, ќе ги испитаат прописите што 
ги донеле народните одбори на укинатите општини 
и ќе донесат одлука за уедначување на тие про-
писи за целото подрачје на општината. 

До донесувањето на одлуката од претходниот 
став, прописите на народните одбори на укинатите 
општини ќе останат во сила и ќе се применуваат 
за подрачјето за кое се донесени. 

Член 11 
Приходите и расходите остварени во текот на 

привременото финансирање на укинатите општини 
до 1 март 1962 година се составен дел на буџетите 
за 1962 година на оние општини кон кои се припо-
јуваат. 

Кога подрачјето на укинатата општина влегло 
во состав на две или повеќе општини, народните 
одбори на тие општини споразумно ќе одредат кои 
приходи и расходи на укинатата општина влегу-
ваат во буџетот на општините кон кои се припојува 
подрачјето на укинатата општина. Ако народните 
одбори не постигнат спогодба, одлука ќе донесе 
народниот одбор на околната. 

Член 12 
Средствата на фондовите на укинатите опш-

тини, распределени во смисла на чл. 7 од овој за-
кон, ќе се спојат со соодветните фондови на опш-
тината кон која се припојуваат. 

Сите права и обврски на фондовите на укина-
тите општини преминуваат на новите фондови. 

Член 13 
Завршните сметки за извршувањето на буџе-

тите за 1961 и поранешните години, како и заврш-
ните даночни сметки, ги донесуваат народните од-
бори на општините во чиј состав влегло подрачјето 
на укинатата општина. 

Кога подрачјето на укинатата општина влегло 
во состав на две или повеќе општини, завршните 
сметки од претходниот став ги донесува народниот 
одбор на општината во чиј состав влегло седиш-
тето на народниот одбор на укинатата општина. 

Член 14 
Се овластува Државниот секретаријат за рабо-

тите на финансиите да донесува поблиски прописи 
за извршување на работите од чл. 11, 12 и 13 од 
овој закон. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила со денот на него-

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

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во Законот за специјалните учи-
лишта („Службен весник на НРМ" бр, 11/61), се 
поткрале грешки поради кое се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СПЕЦИЈАЛНИТЕ УЧИЛИШТА 

1. Во членот 24 во првиот ред зборовите „се 
употребуваат по" треба да гласат „се примаат де-
цата и" а во вториот ред зборовите „со пречки" се 
бришат. 

2. Во членот 30 во првиот ред зборовите „се 
примаат деца и себни" треба да гласат „се употре-
буваат посебни". 

Од Извршниот совет на НРМ — Скопје, бр. 
09—3980/1 од 25-ХП-1961 год. 

ОЈласен дел 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Врз основа на решението на Одделението за 

стопанство и труд на Народдаот одбор на општи-
ната Тетово бр. 04-2817 од 15-111-1961 година е за 
пишана во регистарот на установите со самостојно 
финансирање под рег. бр. 35, страна 35, свеска I, 
установата под назив: Завод за запослување на 
работниците, со седиште во Тетово. Предмет на ра-
ботењето на установата е: да ја следи запосленоста 
на работниците во стопанството и другите јавни 
служби, да посредува при запослување на работ-
ници според нивните способности и стручна спрема, 
да се грижи за стручното оспособување на безра-
ботните и нивната преквалификација, да решава 
за правата на работниците за време на привреме-
ната безработност и друго. 

Установата е основана со решението — одлука 
на Народниот одбор на општината Тетово под бр. 
08-11939/1 од 24-УШ-1961 год. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е органот на управата надлежен за ра-
ботите на трудот и работните односи при Народниот 
одбор на општината Тетово. 

Орган за управување со установата е Советот 
за запослување на работниците и директорот на 
установата Урошевски Александар. 

Установата ја застапува и потпишува дирек-
торот на установата Урошевски Александар. 

Бр. 04-2817/61 од Одделението за стопанство на 
Народниот одбор на општината Тетово. (1312) 

Врз основа на решението на Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Неготино 
под бр. 04-2671 од 25-Х-1961 година е запишана во 
регистарот на установите со самостојно финанси-
рање на страна 1, рег. бр. 9, установата пад назив: 
Станбена заедница „Нов живот" во Неготино. Пред-
метот на работењето на станбената заедница е пред-
виден со решението на отсекот за стопанство под 
реден бр. 6. 
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Установата односно станбената заедница е ос-
нована со одлуката на Народниот одбор на општи-
ната Неготино под бр. 01-2593/1 од 14-Х-1961 година. 

Установата ќе ја потпишува секретарот Ристо 
Горчев и шефот на сметководството Трајко То-
доров. 

Бр. 04-2671 од Отсекот за стопанство на На-
родниот одбор на општината Неготина (1403) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ти-
тов Велес бр. 03-8262/1 од 21-1Х-1961 год. е запи-
шана во регистарот на установите со самостојно 
финансирање на страна 20 под рег. бр. 20, уста-
новата под назив: Завод за запослување на работ-
ниците, со седиште во Титов Велес. Предмет на 
работењето на установата е: 

1. се грижи за стручното оспособување односно 
преквалификација на привремено безработните ра-
ботници и за таа цел организира стручно оспособу-
вање и преквалификација, користи посебни уста-
нови и соработка со организациите: Заводот за 
социјално осигурување, установите за стручно' ос-
пособување и за медицинска и професионална ре-
хабилитација, со здравствените установи, со уста-
новите за социјална заштита и др.; 

2. врши професионална ориентација, за таа цел 
соработува со училиштата и другите организации 
и установи; 

3. укажува на проблемите на безработноста и 
на можностите за потребите од запослувањето при 
изработката на општествениот општински план; 

4. прима пријави и води евиденција за работ-
ниците што прв пат бараат запослување и за ра-
ботниците на кои им престанал работниот однос, 
за упразнетите и новоотворените работни места во 
организациите, за слободните работни места, за ин-
валидите и за слободните места за изучување на 
занимања, како и за зашилените странски држав-
јани; 

5. собира податоци за резервите и за вишоците 
на работната сила и за идните потреби за работна 
сила на своето подрачје; 

6. им упатува работници на организациите што 
имаат непотполнет работни места; 

7. решава за барањата на привремено безра-
ботните работници и за нивните права за време на 
безработноста и врши наплати на парични недо-
статоци и други парични давачки; 

8. се грижи за привремено сместување и ис-
храна на лицата што бараат запослување; 

9. му поднесува извештај на Заводот за тери-
торијата на НРМ за вишоците на работна сила и 
за непотполнетите работни места на своето подрачје 
како и за своите работи; 

10. управува со своите фондови. 
Установата ќе ја потпишува и застапува ди-

ректорот Ангел Димов. 
Орган надлежен за работите и задачите на 

установата е Отсекот за труд и работни односи на 
Народниот одбор на општината Титов Велес. 

Бр. 03-8262/1—1961 од Одделението за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Титов- Ве-
лес. (1250) 

Бр. 3 — Стр. 91 

На ден 8-У1-1961 година, во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање на Народниот 
одбор на општината Бистрица е запишано регис-
трирањето на Здравствената станица од е. Бач, оп-
штина Бистрица — Битолско. 

Задачите на здравствената станица се: 
а) укажување на населението основна здрав-

ствена заштита и работи на спречување и откло-
нување на причините и последиците од заболува-
њата; 

б) презема превентивни мерки за спречувањето 
и сузбивањето на заразните и другите болести; 

в) врши прегледи на населението; 
г) укажува здравствена заштита преку сове-

тувал ишта за трудници, мајки, деца и младинци; 
д) презема мерки за заштита на здравствено 

заразни лица; 
е) укажува медицинска помош на населението 

во установата и во станот на болниот, а по потреба 
ги упатува во соодветна здравствена установа и се 
грижи да им обезбеди потребна медицинска помош; 

ж) лекување, пломбирање и вадење на заби. 
Здравствената станица е основана со одлуката 

на НО на општината Бистрица бр. 05-1217/1 од 
26-1У-1961 година. 

Овластено лице за застапување и потпишување 
на здравствената станица е управителот Драги Ко-
пановски. 

Од Народниот одбор на општината Бистрица, 
Битолско. (798) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство и труд на Народниот одбор на општи-
ната Тетово бр. 04-1459/1 од 2-П-1961 година во 
регистарот на установите со самостојно финанси-
рање под рег. лист бр. 25, свеска I, страна 25, ред. 
бр. 3 е запишана следната измена: Досегашниот 
в. д. управник и потписник на Градската аптека 
во Тетово Богоевски Мирко е разрешен од долж-
ност. За управник на установата е именуван Дав-
чев Раде, назначен со решението на Народниот од-
бор на општината Тетово бр. 01-1129/1 од 26-1-1961 
година. 

Бр. 04-1459/1—61 од Народниот одбор на општи-
ната Тетово. (1313) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство и труд на Народниот одбор на општи-
ната Тетово бр. 04-5442/1 од 27-11-1961 год. е запи-
шан во регистарот на установите со самостојно фи-
нансирање под рег. лист 29, свеска I, стр. 29, ред. бр. 
2 е запишана следната измена: Досегашниот управ-
ник и потписник на Работничкиот универзитет во 
Тетово Ковачески Димче, е разрешен од должност. 
За управник е именуван Ристоски Димитрија, на-
значен со решението на Народниот одбор на општи-
ната Тетово бр. 01-12387/1 од 2-1Х-1960 година. 

Бр. 04-54421—61 од Одделението за стопанство 
и труд на Народниот одбор на општината Тетово. 

(1314) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство и труд на Народниот одбор на општи-
ната Тетово бр. 04-13029/1 од 5-Х-1961 год. е за-
пишан во регистарот на установите со самостојно 
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финансирање под рег. лист бр. 23, свеска I, стр. 53, 
ред. бр. 3 е запишана следната измена: Досегаш-
ниот директор на Управата за водоснабдување, 
чистота и пазариште во Тетово Александар Петру-
шевски е разрешен од должност. За в. д. директор 
на управата е назначен Злате Степаноски. 

Бр. 04-13029/1—61 од Одделението за стопанство 
и труд на НО на општината Тетово. (1316) 

Брз основа на решението на Одделението за 
стопанство и труд на Народниот одбор на општи-
ната Тетово бр. 04-192/1 од 18-11-1961 год. е запи-
шана во регистарот на установите со самостојно 
финансирање под рег. лист бр. 34, свеска I, страна 
34, ред. бр. 3 е запишана следната измена: Досе-
гашните потписници на Техничката секција за уре-
дување на порои во Тетово Симо Китаноски, како 
директор, и Димко Серафимовски, како благајник, 
се разрешени) од должност. За потписници се на-
значени Миодраг Стојановиќ, како директор, на-
значен со решението на НО на Тетовска околија 
бр. 01-9247/1 од 24-ХИ-1960 година, и Отовиќ Лазо, 
како книговодител, назначен со решението на Тех-
ничката секција за уредување на порои бр. 02-9/1 
од 4-1-1961 година. 

Бр. 04-192/1—61 од Одделението за стопанство 
и труд на НО на општината Тетово. (1317) 

Брз основа на решението бр. 02-15638 од 19-Х-
1961 год. е извршено дополнително запишување во 
регистарот на установите со самостојно финанси-
рање на страна 79, рег бр. 79 на следното: Со ре-
шението на Одделението за стопанство и финансии 
на Народниот одбор на општината Ид ади ја —Ско-
пје под бр. 04-5931/1 од 27-УП-1961 год. е дадена 
согласност да Бирото за унапредување на занает-
чиството на НРМ — Скопје, покрај својата ре-
довна досегашна дејност, ја прошири дејноста и со 
издавање на скрипти и стручна литература за по-
требите на занаетчиските и другите стопански ор-
ганизации. 

Врз основа на горното, споменатата дејност на 
установата е внесена во регистарот на установите 
со самостојно финансирање на Народниот одбор на 
општината Идадија — Скопје. 

Останатите точки од решението бр. 02-5931/1 од 
25-1У-1960 год., со кое е извршена регистрацијата, 
си остануваат во сила. 

Бр. 02-15633/61 од Народниот одбор на општи-
ната Идадија — Скопје. (1365) 

Л И К В И Д А Ц И Ј А 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 365, страна 31, свеска II е запишано 
следното: Трговскиот дуќан за месо и) сувомесни 
производи „Мартадела''" во Кавадарци, согласно со 
решението на Народниот одбор на општината Ка-
вадарци под бр. 5852 од 20-У-1961 година, е ставен 
под редовна ликвидација. 

Постапката за редовна ликвидација ќе ја спро-
веде Ликвидационата комисија при Народниот од-
бор на општината Кавадарци. 

9 февруари 1962 

За ликвидатор на Трговскиот дуќан за месо и 
сувомесни производи „Мартадела" во Кавадарци е 
назначен со решение на Народниот одбор на опш-
тината Кавадарци под бр. 03-6589/1 од 12-УШ-1961 
година Диме Боцев. Тој дуќанот ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со членот на Ликвидационата комисија 
Блажо Блажевски, сметано од 22-УШ-1961 година. 

На досегашните потписници на дуќанот и тоа: 
Лазо Нејков, раководител, Вано Грков и Панчо 
Касапинов им престанува правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 552/61. (1208) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје об Јар ува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 447, страна 1234 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Фабриката за тули и 
ќерамида „Партизанка" во село Драчево, Скопско, 
Тасевски Пеце е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За директор на фабриката, со решение на На-
родниот одбор на општината Драчево бр. 02-3444/1 
од 24-1Х-1960 година, е назначен Андон Марков-
ски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
со стариот регистриран потписник Пасинечки Спа-
се, книговодител, сметано од 14-Х-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд, во Скопје, Фи 
бр. 655/60. (1480) 

Окружниот стопански суд во Скопје обдарува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 297, страна 765, е запишано следното: 
Досегашниот потписник на Претпријатието за по-
правка на автомобили, земјоделски, градежни и 
други машини „Механика" — Скопје Таневски 
Трипун, в.д. технички раководител, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За технички раководител на претпријатието е 
назначен Ацо Бабунски и за директор на ст^пан-
ско-сметководниот сектор Мешков Глигор, примен 
со конкурс. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат во границите на 
овластувањето со старите регистрирани потпис-
ници Мирко Таневски, директор, и Владо Петков-
ски, пом. директор, сметано од 3-Х1-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 678/60. (1512) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-Х1-1960 год. под рег. бр. 87, свеска I е запишано 
следното: Таше Спировски, досегашен в.д. дирек-
тор на Трговското претпријатие ,ДЗор" од Битола, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. Се овластува сегашниот директор 
на горното претпријатие Митко Вељановски да го 
потпишува истото. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 518/60. (15X7) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-Х-1960 година под рег. бр. 24, свеска I е запи-
шано следното: Спасе Ѓорѓиевски, досегашен пот-
писник на Земјоделската задруга „Баба Планина" 
во е. Гнеотино, Битолска околија, а разрешен од 
должност. За потписник на задругата е овластен 
Веле Стојановски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи 
бр. 487/60. (1518) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-Х-1960 година под рег. бр. 7/59, свеска I е запи-
шано следното: Лазаревски ЈДимитар, досегашен 
в.д. директор и потписник на Занаетчиското кош-
ничарско дрвоплетарско претпријатие „Кајмакча-
дан" од Битола е разрешен од должност. Се овла-
стува сегашниот директор на горното претприја-
тие Илија Ивановски да го потпишува истото. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 513/60. (1519) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-Х-1960 год. под рег. бр. 53, свеска I е запишано 
следното: Цветан Стојановски, в.д. директор на 
Трговското претпријатие на големо „Задругар" од 
Битола, а разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. Се властува Томо То-
мовски, сегашен директор на претпријатието, да го 
потпишува истото. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 497/60. (1524) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-УШ-1960 год. под рег. бр. 12/59, свеска I е запи-
шано следното: Флорин Дуковски, досегашен пот-
писник на Занаетчиското претпријатие „Механика* 
е. Новаци, Битолско, е разрешен од должност. Се 
овластува Вангел Прчевски да го потпишува прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 416/60. <1525) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-У-1960 год. под рег. бр. 12/56, свеска I е запи-
шано следното: Покрај директорот на Земјодел-
ското стопанство во изградба „Пелагонија" — Би-
тола, се овластува стопанството да го потпишува и 
лицето инж. Гога Петковски, технички директор 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи 
бр. 471/60. (1526) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-1Х-1960 год. под рег. бр. 146, свеска I е запишано 
следното: Вита Толу, досегашен раководител на 
Дуќанот за услуги во Битола на Конфекционото 
претпријатие „Иднина" од Битола, е разрешена од 
должност. На нејзино место се поставува за рако-
водител Поликсена Блажеска, 
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Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 451/60. (1527) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-Х-1960 год. под рег. бр. 185/55, свеска I е запи-
шано следното: Им престанува правото за потпи-
шување на Велибор Живковиќ, досегашен дирек-
тор на Фабриката за шеќерни производи „Прогрес" 
од Битола, како и на Пане Велков, досегашен кни-
говодител. Се овластуваат лицата, Стеван Таба-
ковски, сегашен директор на Фабриката, и Томе 
Стојчевски, раководител на стопанско-сметковод-
ниот сектор, да е потпишуваат истата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 512/60. (1528) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-Х-1960 год. под бр. 174/55, свеска I е запишано 
следното: Ставре Димитровски, заменик директор 
на Металското занаетчиско производители© и ус-
лужно претпријатие „Металец" од Битола, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. Се овластува новоназначениот ди-
ректор Методија Нацковски да го поптишува прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 508/60. (1529) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-1Х-1960 год. под! рег. бр. 205, свеска I е запи-
шано следното: Горѓи Узуновски, досегашен ди-
ректор на Земјоделското стопанство „Радобор" од 
е. Радобор, Битолска околија, е разрешен од долж-
ност. Се овластува Кузмановски Донев Душко, се-
гашен директор на стопанството да го потпишува 
истото. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи 
бр. 463/60. <1530) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-Х-1960 год. под рег. бр. 188, свеска I е запи-
шано следното: Велко Лазаров, Видимче, досегашен 
потписник и в.д. директор на Претпријатието за из-
работка на земјоделски алати „Земјоделец" од Би-
тола, е разрешен од должност. Се овластува Трајан 
Пандовски, сегашен директор да го потпишува 
претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 498/60. 1532) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-1Х-1960 год. под рег. бр. 24/56, свеска III е запи-
шано следното: Трпчевски Иван, досегашен дирек-
тор на Претпријатието за производство и продаж-
ба на леб „Клас" од Дебар, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. Се овла-
стува Раички Ангеле, сегашен директор да го пот-
пишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 437/60. (1534) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ИРМ 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-Х-1960 година, рег. бр. 7/56, свеска III е запи-
шано следното: Дика Мерсим, досегашен потписник 
на Индустриското претпријатие „Новост" од Де-
бар, е разрешен од должност. Се овластуваат ли-
цата Јоне Спасовски и Исмет Кривца да го пот-
пишуваат претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 472/60. (1535) 

Окружниот стопански суд во Битола обавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30-VII-1960 година под рег. бр. 34/55, свеска V е за-
пишано следното: Венчоски Јордан, досегашен пот-
писник на Трговското претпријатие „Бушова чеш-
ма" од Македонски Брод, е разрешен од должност. 
Се овластува лицето Симоновски Максимов Алек-
сандар, сегашен шеф на сметководството, да го пот-
пишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 405/60. (1536) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-Х-1960 година, под рег. бр. 8/55, свеска V е запи-
шано следното: Трпевски Стојко, досегашен шеф 
на сметководството на Претпријатието за откуп, 
обработка и продажба на тутун „Треска" од Ма-
кедонски Брод, е разрешен од должност. Се г>вла-
сува Јордан Ваневски, сегашен шеф на сметко-
водството да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 462/60. (1537) 

Окружниот стопански суд во Битола објазува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-УШ-1960 година, под рег. бр. 6/55, свеска ТУ е 
запишано следното: Сандре Павлевски и Киме 
Савевски, досегашни потписници на Земјоделската 
задруга „Христо Герасимовски" од село Болно, 
Охридска околија, се разрешени од должност. Се 
овластуваат лицата Кире Ламбов Источки и Ми-
туш Поповски да ја потпишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 432/60. \1538) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-Х-1960 година, под рег. бр. 3/58, свеска V е за-
пишано следното: Усеин Рефат и Амеди Исмаил, 
досегашни потписници на Земјоделската задруга 
„Братство" од село Шутово, Охридска околија, се 
разрешени од должност. Се овластуваат лицата 
Џабировски Демир и Марковски Владо да ја пот-
пишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 480/60. (1539) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ ПРИ ДОМОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 

— БЕРОВО 
распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување работното место ПОМ. УПРАВНИК 

на ДНЗ 
Услови: Завршен правни или економски фа-

култет, виша управна школа, средно образование 
и практика во здравствена установа или со ниже 
образование и со повеќегодишна практика на ра-
ководни места, по возможност во здравствена уста-
нова. 

Плата по правилникот за распределба на лич-
ните доходи. 

Молбите се примаат 15 дена од објавувањето. 
(133) 

ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за библиотекар — књижничар 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 

услови: висока, виша или средна спрема, најмалку 
4 години библиотекарска практика и положен 
стручен испит од библиотекарската струка. 

Предимство имаат библиотекари-книжничари 
кои работеле како самостојни раководители на би-
блиотеките. 

Настап на работа од 1. III. 1962 година. 
Молбите со нужните документи (чл. 31 од За-

конот за јавните службеници) да се достават до 
Секретаријатот на Академијата најдоцна до 25. II. 
ов. година. (135) 

И С П Р А В К А 
Во конкурсот на Комисијата за службенички 

работи на Народниот одбор на општината Петро-
вец — Скопско, објавен во „Службен весник на 
НРМ" број 1 од 15-1-1962 година, по зборовите „ра-
ботното место" се додаваат следните зборови: „За 
работното место е обезбеден стан во село Петровец, 
а предимство на прием имаат оние кандидати што 
ќе живеат во село Петровец." (134) 

С О Д Р Ж И Н А 

8. Указ за прогласување на Законот за мену-
вање подрачјата на одделни општини во На-
родна Република Македонија — — — — 33 
Закон за менување подрачјата на одделни 
општини во Народна Република Македо-
нија — — — — — — — — — —- — 33 
Исправка на Законот за специјалните учи-

лишта — — — — — — — — — — 36 

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

црн Народната банка — Скопје, Графички завод „Гоце Делчев" (1584) — Скопје. 


