
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 13 јуни 1961 
С к о п ј е 

Број 19 Год. XVII 

Претплатата за 1961 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 60 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1—698. 

106. 
На основа точка 4 од Одлуката за нормите на 

придонесот од доходот на стопанските организации 
(„,Службен лист на ФНРЈ" бр. 8/61) Народното со-
брание на Народна Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 30 мај 
1961 година и на седницата на Соборот на произво-
дителите одржана на 30 мај 1961 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСОТ НА ИЗДАВАЧКИТЕ ПРЕТПРИ 
ЈАТИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНА-

ПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

1. Издавачките претпријатија се должни да из-
двојуваат дел од остварениот доход како придонес 
на Републичкиот фонд за унапредување на изда-
вачката дејност (придонес на Фондот). 

2. Придонесот на Фондот се пресметува по нор-
ма од 7,5% од остварениот доход. 

Во останатото во однос пресметувањето и упла-
тувањето на придонесот на Фондот ќе се примену-
ваат прописите за придонесот од доходот на сто-
панските организации. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија", а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1961 година. 

Број 0101-732 
30 мај 1961 година 

Скопје 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, с. р. 

Потпретседател 
на Соборот Претседател 

на производителите, на Републичкиот собор, 
Милан Петровски, с. р. Киро Георгиевски, с. р. 

107. 
На основа член 67 став 1 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото ус-
1 рој ство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија, во врска со член 126 став 1 од 
Деловникот на Народното собрание на Народна 
Република Македонија, Комисијата за толкување 
на законите на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОТ 45а СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА АГРАР-
НАТА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈА НА ТЕРИ-

ТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Со одредбата на членот 45а став 2 од Законот 
за аграрната реформа и колонизација на терито-
ријата на Народна Република Македонија („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 3/48; 10/49 и 32/57) е про-
пишано дека заинтересираното лице на кое му е 
доделена земја од земјишниот фонд на аграрната 
реформа, а не му било дадено' решение од месната 
аграрна комисија, може да поднесе барање за из-
давање на решение во рок од две години од вле-
гувањето во сила на Законот. 

Одредбата на член 45а став 2 од Законот за 
аграрната реформа и колонизација на територијата 
на Народна Република Македонија треба да се раз-
бере така, што рокот за поднесување барање од 
страна на заинтересираните лица не е преклузивен, 
штом поради неговото пропуштање не настапуваат 
по самиот закон, за тие лица никакви штетни осо-
бено имотноправни последици нити за општеството 
некакви погодности и права. Всушност тоа е рок 
за забрзување на постапката, установен со цел да 
се доведат во евидентност сопственичките односи 
на оземјените лица врз земјиштето што го добиле 
на основа аграрната реформа, како и за евидент-
носта на книгите за запишување на сопственоста 
врз недвижностите. Освен тоа интенцијата на за-
конот не е насочена на менување на имотноправ-
ните односи засновани со аграрната реформа, туку 
олеснување на правната положба во располагањето 
со доделената земја, по истекот на роковите уста-
новени за ограничување на тоа располагање. 

Со оглед на тоа и по истекот на двегодишниот 
рок од став 2 на член 45а, органите на управата се 
должни да ги примаат тие сите барања и да реша-
ваат по нив. 

Број 07-426 
30 мај 1961 година 

Скопје 
КОМИСИЈА ЗА ТОЛКУВАЊЕ 

НА ЗАКОНИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За секретар, Претседател, 
Томе Петровски, с. р. Јовко Јовковски, с. р. 

108. 
Републичкиот собор на Народното собрание на 

Народна Република Македонија, на својата седни-
ца од 30 мај 1961 година ја претресе Анализата за 
здравствената заштита на мајките и децата во Н ? 
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Македонија што на Народното собрание му ја до-
стави Извршниот совет и го констатира следното: 

— во условите на општиот и сестран развиток 
во нашата Република се постигнати значајни успе-
си и во областа на здравството, кои се изразуваат 
главно во зголемениот број на здравствени уста-
нови и на медицинскиот стручен кадар како и во 
создадените услови за пошироко бесплатно корис-
тење на превентивната и куративната медицинска 
помош; 

— подобрувањето на општите животни услови 
на населението како и тие на здравствената зашти-
та, изврши позитивно влијание врз општата здрав-
ствена состојба на населението, како и врз подо^ 
брувањето здравствената заштита на мајките и де-
цата што се огледа од намалувањето на заболува-
њата како и во намалувањето на општата и детска-
та смртност во нашата Република; 

Меѓутоа, и покрај општото намалување на за-
болувањата, ка ј децата се уште е висок бројот на 
заболувања од заразни болеста (цревни, инфектив-
ни болести, голема кашлица, сипаница и др.); го-
лем е процентот на родилките кои се породуваат 
без стручна помош; не е доволно' стручна негата на 
новородените, а се тоа придонесува и смртноста ка ј 
доенчињата да се наоѓа над југословенскиот про-
сек. 

На ваквата здравствена состојба на децата и 
мајките особено влијаат: степенот на општо кул-
турната израснатиот и на здравствената свест на 
населението во одделни подрачја; хигиено-епиде-
миолошката состојба во нашата Република; недо-
волно развиената мрежа на специјализирани уста-
нови за здравствената заштита на деца, школска 
младина и жени; недоволната опременост на овие 
установи со опрема и специјализирани стручни кад 
ри од сите профили. Сеуште дел од територијата 
на Републиката не е покриен со здравствени уста-
нови од овој вид,, кои главно се лоцирани во пого-
лемите центри. Диспанзерите како основни уста-
нови за здравствената заштита на мајките и деца-
та оскудеваат во стручни кадри, додека поголем дел 
од постојниот стручен кадар е концентриран во 
болничките установи, детските и гинеколошко-аку-
шерските одделенија. На бабичката служба не и е 
обрнато доволно внимание, недоволен е бројот на 
бабиците и тие често се користат за вршење на не-
стручни работи. 

Имајќи ги предвид изложените констатации, и 
на основа член 21 став 3 и член 42 став 1 од Устав-
ниот закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на Народ-
на Република Македонија, Републичкиот собор на 
Народното собрание ја донесе следната 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО НР МАКЕДОНИЈА 

I 
1. Народните одбори на општините и околиите 

потребно е да вложат поголеми напори за проши-
рување мрежата на установи за здравствена за-
штита на мајки и деца и за обезбедување на истите 
со потребен кадар и спрема. При тоа е нужно да 

се изврши правилен територијален распоред на 
овие установи, за да можат нивните здравствени 
услуги и превентивни мерки да бидат навремени, 
квалитетни и ефикасни. Освен ова, нужни се на-
стојувања за правилен распоред на стручните 
кадри во одделни установи а особено за задоволу-
вање потребите на диспанзерите. 

2. Во годишните програми за здравствената деј-
ност на подрачјето на општините да се даде прио-
ритетно место на здравствената заштита на мајките 
и децата и да се обрнува посебно внимание на пре-
вентивната здравствена заштита и на извршува-
њето на задолжителните и други вакцинации, како 
и на здравственото просветување. 

3. Народните одбори на општините да презе-
маат мерки и да донесат соодветни акти за забр-
зување процесот за подобрување општата хигиенско-
епидемиолошка положба на подрачјето на општи-
ната, за да се подобри и здравствената состојба на 
мајките и децата. При тоа, во спроведувањето на 
овие мерки посебна важност би имало учеството 
на здравствените, просветните и другите установи, 
стопанските и општествено политички организации 
и другите заинтересирани во комуната. 

II 
1. Здравствените установи за заштита на мај-

ките и децата да ја подобрат својата внатрешна 
организација и своето работно време да го сообразат 
со потребите на населението и да обезбедат полна 
изолација на децата од возрасните.. 

2. Здравствените установи за заштита на мај-
ките и децата да поведат посебна грижа за струч-
ното издигање и усовршување на својот кадар. Да 
се обрне поголемо внимание на системна работа за-
снована на научни метод,и и поголема ориентација 
кон превентивните мерки за здравствена зашти-
та на мајките и децата. 

Бр. 0102-732 
30 мај 1961 година 

Скопје 
НАРОДНО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател Претседател 

на Републичкиот собор, на Народното собрание, 
Киро Георгиевски, с. р. Лазар Колишевски, с. р. 

Р1 

Омасен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Врз основа на решението на Народниот одбор 

на општината Идадија - Скопје бр. 02-20304/59 од 
5-1-1960 година е запишано во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање на страна 74, 
рег. бр. 74, установата под назив: Станбена заед-
ница „Васил Антевски — Дрен" — Скопје. Предмет 
на работењето на установата е: 

1) да организира и унапредува комунални, стан 
бени, стопански, социјални, здравствени, воспитни 
и други дејности и служби кои непосредно служат 
на семејството, домаќинството и на работниот чо-
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век за задоволување потребите на катадневниот 
живот, како на пример: 

— изградба на патишта и тротоари, опште-
ствени бањи, општествени телефонски говорници 
и чекални, уредување на зелени површини и разни 
насади, поставување на улично електрично освет-
ление, уредување на населбите и зградите и друго; 

— зголемување на станбениот фонд со изград-
ба на нови станови, а особено доградба на станбени 
згради и адаптации; 

— основање на разни сервиси за помош на ра-
ботниот човек и на семејството, чување на децата, 
спремање и чистење на станот; приготвување на 
храна и пеглање на горна и долна облека, набавка 
и разнесување на млеко и други прехранбени ар-
тикли, како и други куќни потреби; 

— основање на сервиси за помош на куќните 
совети финансиска и правна, техничка и занаетчи-
ска за одржување на куќите во исправна и чиста 
состојба; 

— основање на установи за заштита, сместува-
ње и забава на децата, како и за заштита на други 
лица, на кои им е потребна таква помош; 

— уочување на социјалните и другите пробле-
ми и преземање мерки кај Народниот одбор на оп-
штината и другите управни органи за нивното ре-
шение, доколку станбената заедница за тоа нема 
можност да предлага донесување на акти за од-
делни решенија. 

Установата е основана со одлуката на Народ-
ниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 
10694 од 19-УП-1958 година. 

Орган надлежен за работењето и задачите на 
установата е Народниот одбор на општината Ида-
дија — Скопје. 

Бр. 02-20304/59 на Народниот одбор на општи-
ната Идадија. (96) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Охрид бр. 02-8516/1 од 25-Х-1960 го-
дина е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање на страна 96/97, ред. бр. 1, 
установата под назив: Земјоделско-шумарска ко-
мора на Охридска околија, со седиште во Охрид. 
Предмет на работењето на установата е: унапреду-
вање на земјоделството и шумарството; водење по-
себни грижи за зголемување на производството, за 
зголемување продуктивноста на трудот, за примена 
на современа постапка во работата и рационализа-
цијата, за унапредување на самоуправувањето во 
стопанските организации за изградба, реконструк-
ција и користење на капацитетите, за односите што 
произлегуваат од обврските на стопанските органи-
зации — членки спрема општествената заедница, 
за распоредот и чистиот приход, за основите и ме-
рилата на наградувањето и друго. 

Установата е основана од страна на основач-
кото собрание со одлука бр. 1 од 29-У1-1960 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Отсекот за земјоделство на Народниот 
одбор на Охридска околија. 

Установата ќе ја застапува и потпишува прет-
седателот на истата инж. Ристо Петаноски. 

Бр. 02-8516/1 — 1960 од Народниот одбор на оп-
штината Охрид. (1487) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Охрид бр. 02-2085/1 од 10-111-1960 го-
дина е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање на страна 92/93, реден 
број 1, установата под назив: Живинарска фарма, 
со седиште во Охрид. Предмет на работењето на 
установата е: одгледување и промет со живина и 
јајца и унапредување на живинарството на под-
рачјето на општината Охрид. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Охрид бр. 04-1166/1 од 
27-11-1960 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Одделението за стопанство на Народ-
ниот одбор на општината Охрид. 

Установата ќе ја застапува и потпишува упра-
вителот на установата Никола Пишглески од 
Охрид. 

Бр. 02-2085/1-60 од Народниот одбор на општи-
ната Охрид. (1489) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Идадија — Скопје бр. 02-5929/1 од 
25-1У-1960 година е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање на страна 
40, рег. бр. 40, установата под назив: Управа на за-
бавен парк и детски игралишта — Скопје. Предмет 
на работењето на установата е: 

1. решавање проблемот на воншколското вос-
питување и мобилизирање на сите општествени 
друштва и организации што се заинтересирани за 
тоа; 

2. да работи за проширување на мрежата на 
детските игралишта во сите делови на градот; 

3. да организира културно-воспитна работа во 
игралиштата и обезбедува стручен педагошки над-
зор во нив; 

4. да се грижи за опрема на игралиштата со 
потребни реквизити. 

Установата е основана со решението бр. 5095 од 
23-У1-1955 год. на Народниот одбор на Скопска око 
лија — Скопје. 

Установата ќе ја потпишуваат и застапуваат, 
во рамките со правилата за работата на самата 
установа, Атков Борис, управник, и Милош Ба-
шоски. 

Орган надлежен за работата и задачите на 
установата е Советот за просвета на Народниот 
одбор на Скопска околија. 

Бр. 02-5929/1 од Народниот одбор на општината 
Идадија — Скопје. (667) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Идадија — Скопје бр. 17988 од 27-
ХН-1960 година на страна 80, рег. бр. 80, установата 
под назив: Студентски дом „Кузман Јосифовски — 
Питу" во Скопје. Предмет на работењето на уста-
новата е: да обезбеди сместување и исхрана на сту-
дентите на Универзитетот и вишите школи во 
Скопје. 

Студентскиот дом е основан со одлука на Уни-
верзитетската управа бр. 01-924/4 од 27-У1-1960 год. 

Орган надлежен за работата и задачите на сту-
дентскиот дом е Униврзитетската управа — Скопје, 
орган на Ректоратот ча Универзитетот во Скопје. 
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Студентскиот дом ќе го застапуваат и потпи-
шуваат следните лица: Александар Андоновски, 
управител на домот, наредбодател за извршување 
на приходите и расходите, и Лазар Колев, шеф на 
сметководството. 

Бр. 17988/60 од Народниот одбор на општината 
Идадија — Скопје. (1743) 

Врз основа на решението на Одделението за 
општа управа на НО на општината Струга бр. 05 -
10364/1 од 11-Х1-1960 година е запишана во реги-
старот на установите со самостојно финансирање 
на страна 30 и 31, реден бр. 14/60 година, устано-
вата под назив: Мрестилиште со рибњаци „,Шум", 
со седиште во Струга. Предмет на работењето на 
установата е: да работи на унапредувањето на ри-
барството на територијата на општината Струга; да 
врши вештачко мрестење и одгледување на икра; 
порибување на Охридското Езеро и другите рибо-
ловни води на територијата на општината; да из-
градува рибњаци, одгледува конзумна риба и да 
собира статистички податоци за риболовот, како и 
да врши биометриска статистика. 

Мрестилиштето со рибњаци „Шум" во гр. Отру 
га, како установа со самостојно финансирање, е 
основана со решението на НО на општи Егата Стру-
га бр. 04-4733 од 28-1У-1960 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата, односно управувањето со установата е 
НО на општината Струга преку Одделението за 
стопанство, Советот за земјоделие, управниот од-
бор на установата како и управникот Љупчо Ма-
тоски. 

Бр. 05-10364/1-60 од Одделението за општа уп-
рава на НО на општината Струга. (16884 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство, комунални работи, урбанизам и труд на 
НО на општината Тетово бр. 04-9716 од 14-У1-1960 
година во регистарот на установите со самостојно 
финансирање на страна 26, рег. бр. 26, свеска I, 
ред. бр. 4 е запишано следното: Покрај Прокопи^ 
Попоски, досегашен потписник на Детската гра-
динка „Младост" — Тетово, градинката ќе ја пот-
пишува и Грозданоски Спасо, режисер на устано-
вата, назначен со решението бр. 02-6696 од 26-У1-
1960 година на НО на општината Тетово. 

Бр. 04-9716/60 од Одделението за стопанство 
комунални работи, урбанизам и труд на НО на оп-
штината Тетово. (1711) 

Врз основа на решението на Одделението за 
општа управа на Народниот одбор на општината 
Струга бр. 05-С48/1 од 26-1-1961 год. е запишана во 
регистарот на установите со самостојно финанси-
рање на страна 32 ч 33 под ред. бр. 15/1961 година, 
установата под назив: Управа за комунални услу-
ги, со седиште во Струга. Предмет на работењето 
на установата е: одржување хигиената во! гр. Стру-
га и комуналните објек-ѓм во градот, одржување и 
проширување на градското и вонградското зеле-
нило, изградба на улици, г^релази и др., вршење 
пазаришни, кланични; и други комунални услуги. 

Управата за комунални ^услУги в о ГР- Струга, 
„како установа со самостојно ^финансирање е осно-

13 јуни 1961 

вана со решението на НО на општината Струга бр. 
01-11616/1 од 23-ХН-1960 година. 

Орган надлежен за работите, задачите и упра-
вувањето со установата е НО на општината Стру-
га преку Советот за комунални работи и урбанизам 
при општината, управниот одбор на установата, 
управникот на установата Томе Биљановска а во 
негово отсуство заменик управникот Ристо Гола-
бовски. 

Р. бр. 05-548/1-61 од Одделението за општа уп-
рава на НО на општината Струга. (115) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Идадија — Скопје бр. 2205 од 18-Н-
1961 год. е запишана во регистарот на установите 
со самостојно финансирање на страна 81, рег. бр. 81 
установата под назив: Околиска управа за пати-
шта, со седиште во Скопје. Предмет на работењето 
на установата е: а) да гради и одржува патишта 
од III ред и градски улици; б) по барање и пред-
лог на општините, околијата и др. интересенти да 
одржува и гради патишта од IV ред, пристапни па-
тишта и др.; в) да организира по пат на надоме-
сток од поедини, земска служба за одржување на 
патишта од III ред и се грижи за нејзиното пра-
вилно и редовно функционирање. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на Скопска околија бр. 1672 од 30-1-1961 
година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Народниот одбор на Скопска околија 
— Совет за комунални работи. 

Со установата управува управен одбор од 9 
члена, а ќе ја застапува и потпишува Несторовски 
Боро, директор. 

Бр. 2205/61 од Народниот одбор на општината 
Идадија - Скопје. (290) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Идадија — Скопје бр. 02-2629/1 од 
24-111-1960 год. е запишана во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање на страна 10, 
рег. бр. 10 установата под назив: Дом за народно 
здравје I — Скопје. Предмет на работењето на уста 
новата е: општи и специјалистички прегледи и ле-
кување на болни. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на град Скопје бр. 704 од 23-111-1953 г. 

Орган надлежен за работите и задачите на До-
мот за народно здравје I е Советот за народно 
здравје и социјална политика на Народниот одбор 
на општината Идадија — Скопје. 

Орган за управување е управниот одбор на До-
мот за народно здравје I и управителот Д-р Дими-
тар Мицев. 

Домот ќе го застапуваат и потпишуваат след-
ните лица: Д-р Димитар Мицев, управител, Јордан 
тушевски , лом. управител, и Саво' Караџиновски, 
шеф на сметководството. 

Бр. 02-2629/1 од Народниот одбор на општината 
Идадија — Скопје. (435) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ти-
тов Велес бр. 03-2849/1 од 1-1У-1961 год. е запишана 
во регистарот на установите со самостојно финан-
сирање на страна 19, рег. бр. 19, установата под на-
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зив: Околиски противтуберкулозен диспанзер - -
Титов Велес. Предмет на работењето на установата 
е: лекување на болни од ТБЦ; Б С Ж - е служба и 
патронажна служба. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на Титоввелешка околија бр. 02-2348 од 
28-111-1961 год. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е органот на управата надлежен за ра-
ботите на народното здравје при Народниот одбор 
на Титоввелешка околија — Титов Велес. 

Установата ќе ја потпишува и застапува упра-
вителот Д-р Коце Поп Стефанов. 

Бр. 03-2849/1-61 од Одделението за стопанство 
на Народниот одбор на општината Т. Велес. (506) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство, комунални работи, урбанизам и труд 
на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-
9439 од 9-УИ-1960 година во регистарот на устано-
вите со самостојно финансирање на страна 28, рег. 
бр. 28, свеска I, ред. бр. 3 е запишано следното: Ме-
сто Наумовски Томислав, досегашен управник и 
потписник на Интернатот при Гимназијата „Кирил 
Пејчиновиќ" — Тетово, е назначен Аврамовски Цо-
не, управник при истиот интернат. 

Бр. 04-9439/60 од Одделението за стопанство, 
комунални работи, урбанизам и труд на Народниот 
одбор на општината Тетово. (1712) 

Врз основа на решението на Отсекот за сто-
панство на Народниот одбор на општината Него-
тино бр. 04-207/1 од 9-1-1961 година е запишана во 
регистарот на установите со самостојно финанси-
рање на страна I, рег. бр. 8, установата под назив: 
Завод за запослување на работници, со седиште во 
Неготино. 

Установата е основана со решението бр. 01-1 -
3764 од 5-ХН-1960 година од Народниот одбор на 
општината Неготино. 

Предметот на работењето на установата е пред-
виден со Законот за службата за запослување на 
работниците (член 15). 

Установата ќе ја потпишува директорот Ристо 
Заров Јанакиев и благајникот Петар Астарџиев. 

Бр. 04-207/1-61 од Отсекот за стопанство на На-
родниот одбор на општината Неготино. (27) 

Врз основа на решението бр. 05-209/1 од 26-1 -
1961 година на Одделението за општа управа на 
НО на општината Струга е запишана во регистарот 
на установите со самостојно финансирање на стра-
на 34 и 35, реден бр. 16/1961 година, установата под 
назив: Завод за запослување на работниците, со 
седиште во Струга. Предмет на работењето на За-
водот е: се грижи за запослување на работниците, 
стручното оспособување, преквалификација, реха-
билитација како и професионална ориентација на 
работниците и др. 

Заводот за запослување на работниците во гр. 
Струга, како установа со самостојно финансирање, 
е основан со решение-одлука на НО на општината 
Струга бр. 01-11614/1 од 23-ХИ-1960 година. 

Орган надлежен за работите, задачите и упра-
вувањето со установата е НО на општината Струга 
преку својот Совет надлежен за работите на тру--
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дот, Советот на Заводот за запослување на работ-
ниците и директорот на истиот Петар Ѓоргоноски 

Бр. 05-209/1-61 од Одделението за општа упра-
ва на НО на општината Струга. (114) 

Врз основа на решението од Одделението за 
стопанство, комунални работи, урбанизам и труд 
на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-
1655/2 од 10-11-1960 година во регистарот на уста-
новите со самостојно финансирање на страна 20 
рег. лист 20, реден број 2 е запишано следното: 

Место Олга Симовска, досегашен втор потпис-
ник на Шумското стопанство — Тетово, за потпис-
ник на стопанството е назначен благајникот Гоко 
Томовски. 

Бр. 04-1655/2-60 од Одделението за стопанство, 
комунални работи, урбанизам и труд на НО на 
општината Тетово. (726) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 181, страна 475 е запишано следното: 
Димитар Р. Петров, досегашен шеф на сметковод-
ството на Лозаро-винарското претпријатие „Вино-
југ", Гевгелија, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За шеф на сметководството е назначен ѓорѓи 
Ристов Костадинов. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со стариот потписник директорот 
Ванчо Карајанов, сметано од 22-ГУ-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 283/60. (551) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр 300, страна 887 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Претпријатието за про 
мет со градежни и огревни материјали и производ-
ство на тули „Караорман", Гевгелија, и тоа: Љупчо 
Делев, директор, и Теме Љатев, книговодител, се 
разрешени од должност и им престанува правото 
за потпишување. 

За потписници на претпријатието се назначени, 
в. д. директорот Ѓорѓи К. Стамов, назначен со ре-
шението на Народниот одбор на општината Гевге-
лија бр. 04-7763/1 од 26-ХП-1959 година, книгово-
дителот Атанас Р. Николов, назначен со решението 
на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 
3303 од 25-У-1957 год., и комерци ја листот Георги 
Гошев. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето, сметано од 22-1У-1960 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 284/60. (552) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 48, 
страна 187 е запишано следното: Со решението на 
Народниот одбор на општината Кратово бр. 1011 од 
25-ХП-1958 год. фирмата на Лозаро-винарската за-
друга ,ДТлавица", Кратово, во иднина се менува и 
ќе гласи: Земјоделска задруга „Плавица", Кра-
тово. 
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Со ^рецитираното решение и дејноста на Зем-
јоделската задруга „Плавица", Кратово, во иднина 
е: откуп, преработка и продажба на земјоделски 
производи, унапредување на земјоделството, отво-
рање на свои продавници и складишта за купо-
продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
на целата територија на ФНРЈ, производство и 
снабдување на задругарите со посадочен лозов и 
овоштен материјал, отворање на погони за домаш-
ни Ракотворби, укажување услуги со својот ма-
шински парк, првенствено на своите задругари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1026/58. (553) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 536, страна 1571 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Кале" — Скопје бр, 04-2157 од 14-1У-
1960 година фирмата на Продавницата во Скопје 
на Занаетчиското производители услужно тргов-
ско претпријатие „Обнова", с. Драчево, Скопско, во 
иднина се менува и ќе гласи: Занаетчиско услужно 
производители претпријатие „,Обнова", Драчево, 
Трговски погон — Скопје — Продавница бр. 1 во 
Скопје. 

Со решението бр. 04-2157 од 21-1У-1960 год. деј-
носта на продавницата се проширува и со продаж -
ба на кинкалерија и железни кревети. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 287/60. (554) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 536, страна 1571 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Кале", Скопје, бр. 04-2157 од 14-1У-1960 
година фирмата на Продавницата во Скопје, Бит 
пазар (барака), на Занаетчиското производително 
услужно и трговско претпријатие „Обнова", село 
Драчево, Скопско, во иднина се менува и ќе гласи: 
Занаетчиско услужно претпријатие „Обнова", с. 
Драчево, Производни погон, Продавница бр. 2 (ба-
рака Бит пазар), Скопје. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната „Кале", Скопје, бр. 04-2157 од 21-1У-1960 го-
дина дејноста на продавницата во иднина се про-
ширува и со продажба на кинкалерија и железни 
кревети. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 288/60. (555) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 15, 
страна 57 е запишано следното: Трајковски Блажо, 
досегашен потписник на Земјоделската задруга 
„-Слобода", с. Зелениково, Скопско, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

Задругата и понатака ќе ја потпишува досе-
гашниот ПОТПИСНИК Боцевски Марко, управник на 
задругата, сметано од 23-ГУ-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 285/60. (556) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 417, страна 1122 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Фабриката за елек-
трични производи „Југ", Скопје, и тоа: Душко Лу-
карев, директор, и Шапчевски Ѓоко, погонски кни-
говодител, се разрешени од должност и им пре-
станува правото за потпишување. 

За потписници на фабриката се назначени 
следните лица: Пејко Блажевски, директор, назна-
чен со решението на Народниот одбор на општи-
ната „Кисела Вода", Скопје бр. 188 од 15-111-1960 
год., Димитар Трајков, финансиски директор, и Ту-
тушев Радослав, в. д. шеф на финансиското кни-
говодство. Тие фабриката ќе ја потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето со старите потписници инж. Веселин 
Петров, технички директор, и Стојковски Велко, 
шеф на техничката припрема, сметано од 22-ГУ-
1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 279/60. (557) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 213, страна 565 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Неготино бр. 04-5038/2 од 3-Х1-1959 год. 
дејноста на Продавницата во Демир Капија на 
Претпријатието за промет со цигари, кибрит и 
вредносници „Тутун", Скопје, во иднина се про-
ширува и со: трговија со прибор за пишување, при 
бор за бричење, разни разгледници и хигиенска 
гума на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 272/60. (563) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 18, 
страна 69 е запишано следното: Се брише од реги-
старот на задругите Земјоделската задруга „Мош-
теница", с. Псача, Крива Паланка, бидејќи соглас-
но со решението на Народниот одбор на општината 
Ранковци бр. 04-1228 од 31-111-1960 год. е припоена 
кон Земјоделската задруга „,Пробуда", с. Петра-
лица, сметано од 28-1У-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 298/60. (578) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 276, страна 713 е запишано следното: 
Инж. Петар Јаневски, досегашен потписник на 
Претпријатието „Водовод", Скопје, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За нов потписник на претпријатието е назна-
чен инж. Александар Бојаџиев. Тој претприја-
тието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето со старите пот-
писници Цветко Таневски и Живко Трајковски, 
сметано од 25-ГУ-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 286/60. (582) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 478, страна 1332 е запишано следното1 

Дамјановски Стојче, досегашен раководител на 
Претставништвото во Скопје на Застапништвото 
на инострани фирми „Контактор" — Белград, е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За раководител на претставништвото е назна-
чен Зафировски Тодоров Илија, кој ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, сметано од 27-1У-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 290/60. (584) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 36, 
страна 109 е запишано следното: Досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Васов Град", с. 
Мрежичко, Титоввелешко, и тоа: Крстев Ристов 
Крсте, управник, и Трајков Ристов Лазар, благај-
ник, се разрешени од должност и им престанува 
правото за потпишување. 

За потписници на задругата од 26-1У-1960 год. 
се назначени следните лица: Петре Ристов Најдов, 
управник на задругата, Вано Мицов Ангелов, бла-
гајник, и Митре Делков Георгиев, администратор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 291/60. (585) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 101, страна 381 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Земјоделската задруга 
„Горко Лосков", с. Бегниште, Титоввелетка око-
лија и тоа: Герасим Наумчев, член на контролниот 
одбор, и Илија Бошков, се разрешени од должност 
и им престанува правото за потпишување. 

За потписник на задругата е назначен Раде 
Јанев Витанов, благајник на задругата. Тој задру-
гата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во 
границите на овластувањето со стариот потписник 
Диме Василев, управник на задругата, сметано од 
19-1У-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 270/60. (565) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 241, страна 635 е запишано следното: 
Согласно со решеното на Народниот одбор на оп-
штината „Кале" - Скопје бр. 286 од 10-ХИ-1959 
година дејноста на Претпријатието за обработување 
на кожни производи ,,Колектив", Скопје, во иднина 
се проширува и со: производство на сите видови 
амбалажа од пластична маса и преработка на про-
изводи од импрегнирано платно. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 271/60. (564) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 95, 
страна 383 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Самостојниот погон — Фа-
брика за конзерви и ладилник „Јагода", Тетово, на 
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Општиот задружен деловен сојуз „Полог", Тетово, 
бидејќи со решението на Народниот одбор на оп-
штината Тетово бр. 04-840/1 од 5-П-1960 година се 
издвојува во самостојно стопанско претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 280/60. (566) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 29, стр. 
113 е запишано следното: Досегашниот управен од-
бор на Земјоделската задруга „,Слободан Поповски", 
с. Вруток, Тетовско, е сменет од должност. За чле-
нови на новиот управен одбор, согласно со запис-
никот од 20-111-1960 год., се избрани; следните лица: 
Станко Јаневски, Дурмиши Самија, Ангелковски 
Лазар, Михаилоски Најдо, Оломани Бесим, Енвер 
Мустафа, Нуредин Куртиш, Костовски Коце и Сто-
лески Милош. 

Задругата и понатака ќе ја потпишуваат ста-
рите потписници и тоа: Милош Столески, член на 
управниот одбор, и Станко Јаневски, претседател. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 299/60. (577) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуваните 
под рег. бр. 294, страна 861 е запишано следното 
Досегашниот шеф на сметководството' на Претпри-
јатието за обработка на тутун — Валандово, Мито 
Петар Петроски, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За шеф на сметководството на претпријатието 
е назначена Маринкова Аргир Марија. Таа прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со стариот 
регистриран потписник Бранко^ Ристовски, сметано 
од 13-1У-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 251/60. (589) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 14, 
страна 53 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Ран-
ковци бр. 04-1434 од 31-111-1960 година кон Земјо-
делската задруга „Славиште", с. Ранковце се при-
појуваат земјоделските задруги: „Данил", с. Ради-
буш, „Нов живот", с. Опила, и „Нов живот", с. 
Отошница, сметано од 30-1У-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 304/60. (590) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 16, 
страна 61 е запишано следното: Се брише од реги-
старот на задругите Земјоделската задруга „Данил" 
с. Радибуш, Кумановско, бидејќи со решението на 
Народниот одбор на општината Ранковци бр. 04-
1226 од 31-111-1960 год. е припоена кон Земјодел-
ската задруга ,,Славиште", с. Ранковци, сметано од 
30-ГУ-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 307/60. (591) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 64, 
страна 251 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Нон 
живот", с. Опила, Кумановско, бидејќи со реше-
нието на Народниот одбор на општината Ранковци 
бр. 14-1301 од 31-111-1960 год. е припоена кон Зем-
јоделската задруга „Славиште", с. Ранковце сме-
тано од 30-1У-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 306/60. (592) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ ЗА КУЛТУРА НА НР МАКЕДОНИЈА 

р а с п и ш у в а 

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

ШЕФ НА ОПШТИОТ ОТСЕК - РЕФЕРЕНТ ЗА 
УПРАВНО-ПРАВНИ И ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ 

УСЛОВИ: Завршена виша управна школа, од-
носно' средна школа со најмалку пет години пракса 
во управна односно канцелариска струка и поло-
жен државен стручен испит. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а положајна плата по Одлуката на Изврш-
ниот совет на НРМ, објавена во „Службен весник 
на НРМ" бр. 18/60. 

Настап на работа од 1. VIII. 1961 година. 
Рок за пријавување на кандидатите е 15 дена 

од денот на објавувањето во „Службен весник нл 
НРМ", а во случај на неисполнување на истото, 
конкурсот останува отворен до пополнувањето. 

Молбите со потребните документи предвидени 
со чл. 31 од Законот за јавните службеници и за 
работниот стаж, со куса биографија се доставуваат 
до Советот за култура на НРМ. (768̂  

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ГЕОДЕТСКАТА 
УПРАВА НА НРМ 

^ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на 3 работни места геодетски 

инженери 

Услови: да има завршено геодетски факултет. 
Плата по Законот за јавните службеници, а 

положајна плата спрема Одлуката на Извршниот 
совет на НРМ. 

Настап на работа од 1. VII. 1961 год. 
Документи да се достават по чл. 31 од Законот 

за јавните службеници. 
Конкурсот трае до пополнувањето на работ-

ните места. (754) 
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Комисијата за службенички работи на Народ-
ниот одбор на Скопска околија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за директор на Заводот за просветно-педагошка 
служба на Народниот одбор на Скопска околија 

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет (пе-
дагошка група), добро познавање работите и про-
блемите на основната настава и на училиштата од 
II степен, како и проблемите на другите воспитно-
образовни установи; кандидатот да се афирмирал 
како просветен работник, особено како носител на 
настојувањата за реформирање на нашето школ-
ство. (755) 

Врз основа на чл. 164 од Законот за јавните 
службеници, Комисијата за службенички работи 
па Народниот одбор на Кумановска околија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување работни места во управните органи 
и установи на Народниот одбор на Кумановска 

околија 

1. Шеф на Отсекот за земјоделие и шумар-
ство во Одделението за стопанство — — 1 

УСЛОВИ: За работното место под еден да има 
завршен земјоделско шумарски факултет, положен 
стручен испит и најмалку 5 години практика. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на Кумановска околија во рок од 
15 дена од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на НРМ". 

Кон молбата обавезно да се приложи и кратка 
биографија. - (756) 
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106. Одлука за придонесот на издавачките 
претпријатија на Републичкиот фонд за 
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107. Задолжително толкување на членот 45а 
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