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92. 
На основа точка 4 од Упатството за утврду-

вање на начелата и општите мерила за расподелба 
на доходот во правилниците на самостојните уста-
нови („Службен лист на ФНРЈ" бр. 16/62 год.), Из-
вршниот совет на НРМ го дава следното • 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОПШТИТЕ МЕРИЛА З А РАСПОДЕЛЕ* НА 

ДОХОДОТ ПА САМОСТОЈНИТЕ УСТАНОВИ 

1. Ова упатство ги опфаќа општите мерила за 
расподелба на доходот (чистиот приход) за: 

— здравствените установи, деловните банки, 
осигурителните заводи и научните установи (во по-
натамошниот текст — самостојни установи) кои врз 
основа на свои правилници самостојно вршат ра-
сподрлба на доходот (чистиот приход) на средства 
за лични доходи и фондови, 

— самостојните установи кои работат врз ос-
нова на финансиски план по Законот за буџетите 
и финансирањето на самостојните установи („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 52/59 год.) а имаат правил-
ници за расподелба на личните доходи по кои са-
мостојно ги одредуваат основите и мерилата за 
расподелба на личните доходи. 

Ова упатство не се однесува на просветните 
установи, самостојните установи и други органи-
зации на кои личните доходи се одредуваат спо-
ред Законит за јавните службеници. 

О П Ш Т И М Е Р И Л А З А Р А С П О Д Е Л Б А Н А Д О -
ХОДОТ Н А САМОСТОЈНИТЕ У С Т А Н О В И К О И 
В Р Ш А Т Р А С П О Д Е Л Б А Н А Ч И С Т И О Т П Р И Х О Д 

А) Правилници за расподелба на доходот 
(чистиот приход) 

2. Самостојните установи се должни во своите 
правилници за расподелба на чистиот приход да 
утврдат такви основи и мерила со кои се обез-
бедува расподела по начелата кои ги одредуваат 
законите и Упатството за спроведување1 на наче -
лата и општите мерила за расподелба На доходот 
во правилниците на самостојните установи („Служ-
бен лист на Ф Н Р Ј " бр. 16/62 год. — во натамошниот -

текст Сојузно упатство) и општите мерила за р а -
споделба на доходот одредени со ова упатство., 

За таа цел правилникот за расподелба на чи-
стиот приход треба да содржи: 

а) основи кои в л и ј а а т на остварувањето на ч и -
стиот приход и кои се однесуваат на: 

— обемот (нивото) на учинокот на установата; 
— стручниот односно квалитетниот ниво на 

учинок на установата; 
— трошоците на работењето и рационалното ра-

ботење на установата; 
— материјалните потреби на установата и ма-

теријалните услови за развивање на нејзината 
дејност; 

— други услови кои влијаат на работите на 
установата а кои треба, заради специфичностите во 
работењето на установата, да се земат во предвид 
при расподелбата на чистиот приход; 

б) начинот на искажувањето и примената на 
посебните основи по кои установата го остварува 
чистиот приход; 1 

в) мерила (бројчани показатели, однос по-
меѓу нив, индикатори и ел.) кои овозможуваат при-
мена и искажување на влијанието на посебните 
основи на остварувањето на доходот и формирање 
на средства за фондови и лични доходи. 

3. Со оглед на влијанието на посебните основи 
на остварувањето на чистиот приход и на форми-
рањето на средствата за фондови и лични доходи, 
установата треба во правилникот за расподелба 
на чистиот приход да утврден такви односи за ра-
споделба со кои при порастот на чистиот приход 
над предвидениот, ќе обезбеди поголемо вложу-
вање во фондовите, со што постапно треба да соз-
дава свои средства кои, заедно со амортизацијата, 
ќе обезбедат стално заменување и модернизација 
на средствата, апаратите и инвентарот, а со што ќе 
се обезбеди проширување на материјалната основа 
во работењето. 

Зголемувањето на чистиот приход поради зго-
лемување на цените на услугите, измена на ин-
струментите за расподелбата на доходот или де-
лување на други чинители кои не се должат на 
успехот и залагањето на работниот* колектив, по 
правило ќе се вложат во фондовите на установата 
според одредбите на својот правилник. 

4. При расподелбата на чистиот приход, по за-
вршната сметка, на фондови и лични доходи, уста-
новата мора односите во расподелбата што се соз-
даваат со примена на основите и мерилата утвр-
дени во правилникот да ги усклади така што: 

— да се изврши споредување на постигнатите 
резултати на установата, постигнатиот чист при-
ход, средствата за лични доходи и средствата за 
фондови со резултатите и односите кои биле вос-
поставени во расподелбата во претходната година. 

— да се земат во предвид посебните услови под 
кои работи установата и под кои е утврден чи-
стиот приход; 
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— при утврдување на односите во расподелбата 
установите се должни да ја прилагодат висината 
на личните доходи на своите работници со виси-
ната што ја дозволува остварениот општ ниво на 
продуктивноста на трудот во земјата и која е во 
согласност со остварениот општ ниво на трошоците 
на животот, имајќи ја при тоа во предвид ви-
сината на личните доходи предвидени со Сојузниот 
општествен план и општествените планови на по-
литичко-териториј а дните единици. 

1 
В) Правилници за расподелба на личните доходи 

5. Меѓусебните односи за расподелба на лични-
те дјоходи во правилниците за расподелба на лич-
ните доходи на поедини работници ги утврдува 
установата. При тоа треба да се води сметка за 
тежината на работата, условите на работата и од-
говорноста на работното место како и за другите 
околности кои овозможуваат поправилна примена 
на начелата за расподелбата според постигнатите 
резултати. 

При тоа установата мора да настојува да ги 
сообрази почетните основи за расподелба на лич-
ните доходи за поодделни работни места со наче-
лата за расподелба според трудот со основите на 
еднакви и слични работни места во други слични 
установи, каде што споредувањето е можно. 

Распоните кои установата во својот правилник 
ги утврдува за расподелба на личните доходи треба 
да се движат во разумни граници, а како ориен-
тација за ова треба да им служат личните доходи 
што се формирани во општината како просечни 
најниски лични доходи на лицата во работен однос. 

6. Во правилниците за расподелба на личните 
доходи треба јасно да се одредени основите за 
утврдување вредноста, односно тежината на рабо-
тата на работните места односно работите, како и 
мерилата за расподелбата на личните доходи. 

Основите за расподелба можат да бидат: обе-
мот на работата, школската наобразба, степенот на 
стручната оспособеност и искуство, потребниот 
учинок, квалитетот односно стручното ниво на из-
вршената работа, работниот час, одговорноста за 
својата лична работа и работата на други, степенот 
на опасност по здравјето и ел. 

Мерилата за расподелба можат да бидат: пре-
сметковниот основ изразен во бодови или динари, 
нормативите, ценовникот за работа, процентите по 
кои се пресметуваат финансиските резултати на 
одделни основи, расподелбата според постигнатите 
резултати и работниот успех на некои организа-
циони единици изразен во бројки или проценти 
и ел. ј 

7. Во правилникот или неговите прилози ра-
ботните места односно работите треба точно да се 
опишат. Описот ги опфаќа работните операции, од-
носно работите што треба да се вршат на работ-
ните места односно работното подрачје. 

В) Документација 

8. При изработката, измените и дополненијата 
на правилникот за расподелба на чистиот приход 
и правилникот за расподелба на личните доходи, 
установите се должни да состават и приложат соод-
ветна документација за тоа какви односи намера-

ваат да постигнат при расподелбата по основите и 
мерилата од правилниците. Оваа документација е? 
составен дел на правилниците. 

Установата при составување на завршната* 
сметка мора да состави документација за тоа со* 
какви односи е вршена расподелбата на чистиот 
приход на фондови и лични доходи. 

9. Со оглед на специфичностите во работењето, 
посебните услови под кои установата постигнала 
одреден чист приход и со оглед на посебните ус-
песи што ги постигнала установата во своето ра -
ботење, таа може при конечната расподелба на чи-
стиот приход и утврдувањето на средствата за 
лични доходи, да отстапи од односите утврдени 
со постапката од, точка 4 на ова упатство. Ова 
отстапување установата мора да го утврди и образ-
ложи со посебна анализа, која е прилог на доку-
ментацијата кон завршната сметка. 

II 

РАСПОДЕЛЕ А НА ДОХОДОТ (ЧИСТИОТ ПРИ-
ХОД) ЗА 1961 ГОД. ВО САМОСТОЈНИТЕ 

УСТАНОВИ 

10. Установите се должни при расподелбата на 
чистиот приход (доходот) на личен доход и фон-
дови по завршната сметка за 1961 год., да се при-
држуваат кон начелата и општите мерила од Со-
јузното упатство и кон мерилата од ова упатство. 

11. Средствата за личен доход треба да изнесу-
ваат во 1961 година, спрема 1960 год1, најповеќе до 
износот кој се пресметува на следниот начин: 

а) се земаат нето платите на работниците на 
установата во месец декември 1960 год. остварени 
во редовно и прекувремено работно време. Овој 
износ се помножува со 12 со што се добива фон-
дот на платите за целата година. Наместо ова, уста-
новата може да ги земе остварените и исплатени 
нето плати за 1960 година во редовно и прекувре-
мено работно време. 

б) на утврдените нето плати под а) се додаваат 
во нето износ: 

— новогодишните награди, 
— награди за вонредна работа и посебен успех 

во работата, според оценката на органот на опште-
ственото управување на установата, 

— наградите по завршна сметка за 1960 год. 
(само за комуналните банки и осигурителните за-
води), но најмногу до висина на едномесечна плата, 

— хонорарите за наставен персонал на клини-
ките зголемен со 50%, 

— хонорарите исплатени по прописите за јав-
ните службеници, 

— дежурството во здравствените установи, 
— евентуалните напредувања во повисоки 

платни разреди и звања во текот на 1961 год. 
в) масата утврдена под б) се зголемува за при-

донесите на личните доходи по инструментите за 
1961 год. На овој начин се добива масата на лич-
ните доходи во бруто износ; 

г) на масата под в) доколку постојат вакви 
случаи, се додава износот1 на трошоците кои во 1960 
год. ги товареле материјалните и други издатоци 
на установата а кои во 1961 год. паѓале на товар 
на средствата за личен доход; 
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д) утврдената вкупна маса на личниот доход 
под г) се зголемува до 15%, колку што предвидува 
Сојузниот опшјтествен план во 1961 год. 

Утврдената маса под д) претставува лични до-
ходи на установата за 1961 год. кои и припаѓаат со 
примената на начелата и општите мерила. Оваа 
маса на личните доходи се одбива од остварениот 
доход (чист приход) остварен по завршната сметка 
за 1961 год, и остатокот на доходот, односно чи-
стиот приход претставува дел за фондовите на 
установата. 

12. Кога установата ќе ја утврди висината на 
личните доходи по точка 11 ќе ги исправи утврде-
ните износи во споредба со положбата за 1960 год. 
со оглед на следното: 

— изменетиот обем на учинокот односно изме-
нетиот квалитет на учинокот, 

— изменетата височина на постигнатиот чист 
приход, 

— материјалните потреби на установата, 
— однос на нивото на личните доходи во уста-

новата со нивото на личните доходи во други слич-
ни установи. 

13. Исправката според претходната точка ус-
тановата е должна да ја изврши на следниот 
начин: 

а) установата која во 1961 год. спрема 1960 год. 
не го зголемила обемот на работата или не го по-
добрила квалитетот не би можела да го зголемува 
износот добиен по точка 11, иако постигнала по-
голем чист приход или го зголемила бројот на за-
шилените. 

Одредбите од претходниот став не важат за де-
лот на чистиот приход кој произлегува од заште-
дите во трошоците на работењето како резултат 
на поголемото залагање на работниот колектив, 
подобрената организација на работењето или по-
добрувањето на другите услови на работењето. Од 
овој дел установата е должна да ги зголеми сред-
ствата за фондовите во патолог,:-:* мерка, 

б) установата која во 1961 год. го намалила о-
бемот или нивото односно квалитетот на работата 
спрема 1960 год. е должна, без оглед на можниот 
постигнат чист приход сразмерно со намалениот 
обем на работата или нивото*и квалитетот на ра-
ботата, да ги намали средствата за личен доход 
пресметани по точка 11. Таа може овие намалени 
средства за личен доход да ги зголеми' за делот 
од чистиот приход односно доходот кој настанал 
со намалувањето на трошоците на работењето ако 
тоа намалување е поголемо од соодветното нама-
лување на обемот на учинокот односно квалитетот, 

в) установата која во 1961 год. го зголемила 
обемот на работата или го подобрила квалитетот со 
зголемувањето на бројот на работниците, или го 
подобрила нивниот квалификационен состав може 
во помала сразмера од зголемувањето на обемот 
на работата односно подобрување на квалитетот да 
ги зголеми средствата за личен доход пресметани 
во точка 11 ако тоа го позволува постигнатиот чист 
приход, 

г) установата кода во 1961 год. го зголемила 
обемот на работата или подобрила квалитетот но 
при тоа сразмерно не го зголемила бројот на за-
посленим, може сразмерно да ги зголеми сред-

ствата за личен-доход пресметани по точка 11 а кх 
тоа го позволува постигнатиот доход односно чист 
приход, 

д) зголемувањето на чистиот приход односно 
доходот поради смалувањето на трошоците на ра-
ботењето во смисла на став 2 под а) од оваа точка 
може да се употреби под исти услови за зголе-
мување на средствата за личен доход и во слу-
чаите наведени под в) и г) од оваа точка, 

ѓ) установата која во 1961 год. не постигнала 
чист приход каков што требало да оствари, треба 
сразмерно да ги намали личните доходи пресме-
тани по точка 11 освен во случаите, ако докаже 
дека чистиот приход (доходот) е резултат на сни-
жувањето на цените на своите услуги, 

е) установата откако Ќе ги пресмета средствата 
за личен доход по точка 11 и ја исправи нивната 
височина во поглед на успехот на работењето на 
начинот одреден од а) до ѓ) ќе изврши исправка 
на пресметката со оглед на потребите за проши-
рувањето на својата материјална база, 

ж) установата е должна да го спореди и ус-
клади нивото на личните доходи во установата 
утврдени по мерилата под а) до ѓ) со нивото на 
личните доходи во други слични установи. Спо-
редувањето на нивото на личните доходи се вр-
ши по поедини струки и занимања. 

14. При измените и дополнувањата на пра-
вилниците за расподелба на доходот (чистиот 
приход) и правилниците за расподелба на лич-
ните доходи, како и при донесувањето на нови 
правилници, установите се должни при утврду-
вањето на почетните основи за споредување на 
личниот доход да се придржуваат кон одредбите од 
точка 7 од Сојузното упатство. 

Просечниот ниво на личните доходи во са-
мостојните установи во 1962 год. може да биде 
зголемен во однос на 1960 год. и преку 25%, ако 
постои оправданост за такво зголемување. Ова 
го цени органот на општественото управување а 
заклучок за правилноста на нивото и распоните 
на личните доходи донесува општинската коми-
сија за спроведување на прописите за расподелу-
ва на чистиот приход во смисла на Сојузното 
упатство. 

15. Ако установата по завршната сметка за 
1961 год. определила за лични доходи знатно по-
големи средства отколку што произлегува со 
примената на начелата и општите мерила од Со-
јузното упатство и општите мерила на ова упат-
ство, ќе ја запре понатамошната исплата на лич-
ните доходи на основа расподелбата по завршна-
та сметка. Ако установата веќе извршила распо-
делба и ги исплатила на работниците сите сред-
ства наменети за лични доходи, мора ова да го 
земе во предвид при аконтациите на личните 
доходи за наредниот период и при расподелбата 
на чистиот приход за 1962 год. ќе ја исправи не-
ускладеноста и несразмерноста во расподелбата 
во 1961 год. ѕ 
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Ш | 

ОПШТИ МЕРИЛА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ З А УСТАНОВИТЕ ШТО НЕ СЕ 
ФИНАНСИРААТ ПО ПРОПИСИТЕ ШТО ВАЖАТ 

ЗА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

16ј. Установите што не се финансираат по 
прописите што важат за стопанските организа-
ции и не делат чист приход а имаат правилници 
за расподелба на личните доходи во кои само-
стојно ги одредуваат основите и мерилата за таа 
расподелба се должи: 

а) своите правилници за расподелба иа лич-
ните доходи да ги изработат и дополнат во сми-
сла на одредбите на точка 5 до 8 на ова упатство, 

б) утврдувањето на висината на средствата за 
личните доходи да го извршат така што нивната 
висина да се усклади со нивото и начелата од-
редени во точка 7 од Сојузното упатство и извр-
шат споредување на нивото на личните доходи 
по одредбите на точка 13 од ова упатство. 

Установите од оваа глава го внесуваат згоде* 
мениот доход кој би се создал со корегирање на 
личните доходи од претходниот став во своите 
фондови. 

Корегираните и изготвени правилници за р а -
стаде лба на личните доходи установите се дол-
жни да ги достават на согласност на надлежниот 
орган во смисла на став 1 член 374 од Законот 
за јавните службеници ко ј одлучува дали пра« 
вилникот е усогласен со ова упатство. 

IV 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

17. Самостојните установи се должни: 
— до 31 јули 1962 год. повторно да одлу-

чат за расподелбата на чистиот приход, односно 
доходот по завршната сметка за 1961 год., земајќи 
ги во предвид мерилата и постапката пропишана 
во точките 11 до 15 на ова упатство и за тоа со-
стават пропишана документација, 

— до 31.УШ.1962 год. да извршат потребни: 
измени и дополнувања во правилникот За распо-
делба на чистиот приход и правилникот за ра-
споделба на личните доходи. ( 

18. Измените и дополнувањата во правилни-
кот за расподелба на чистиот приход и правил-
никот за ра е поделба на личните доходи, усогласе-
ни со начелата од Сојузното упатство и општите 
мерила од ова упатство, ќе се применуваат од 
1.1.1962 година. I 

19. Секретаријатот за труд на Извршниот со-
вет на НРМ во согласност со Државниот секрета-
ријат за работи на финансиите на НРМ ја про-
пишува содржината и начинот на составувањето 
на документацијата. 

20. Републичката комисија за спроведување на 
прописите за расподелба на чистиот приход во 
стопанските организации и јавните служби им 
дава на општинските комисии и установите обја-
снувања за спроведување на ова упатства 

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

Бр. 09-1470/1 
6 јули 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ ( 
Секретар, Претседателу 

Филип Брановски , е. р. Александар Грличков, е. р. 

/ 9 3 . 
На основа точка 19 од Упатството за општите 

мерила за расподелба ша доходот во самостојните 
установи („Службен весник на НРМ" бр. 22/62 год.), 
Секретаријатот за труд на Извршниот совет на 
НРМ и Државниот секретаријат за работите на 
финансиите на НРМ пропишуваат 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО ЈА СОСТАВУВА-
АТ САМОСТОЈНИТЕ УСТАНОВИ ВО ВРСКА СО 

РАСПОДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ (ЧИСТИОТ 
ПРИХОД) 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Самостојните установи при донесувањето на 
правилниците за расподелба на доходот (чистиот 
приход), правилниците за расподелба на личните 
доходи и нивните измени и дополненија, и при 
донесувањето на завршната сметка, составуваат до-
кументација во смисла на одредбите од Упатството 
за спроведување на начелата и општите мерила за 
расподелба на доходот во правилниците на само-
стојните установи (Сојузно упатство), на начинот 
пропишан со ова упатство. 

2. Општинскиот народен одбор, по предлог на 
општинската комисија за спроведување на пропи-
сите за расподелба (во понатамошниот текст: оп-
штинска комисија) може да одреди самостојните 
установи кои придонесот од доходот го издвојуваат 
во паушален износ како и другите помали само-
стојни установи, да не мораат да составуваат до-
кументација пропишана со ова упатство, односно 
во документацијата да1 ги внесуваа! само оние по-
датоци што тој ќе ги одреди. 

II ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО САМОСТОЈНИТЕ 
УСТАНОВИ ЈА СОСТАВУВААТ ПРИ ДОНЕСУ-

ВАЊЕТО НА ПРАВИЛНИЦИТЕ 

а) Документација кон правилникот за расподелба 
на доходот (чистиот приход) 

3. Документацијата што самостојните установи 
ја составуваат при донесувањето на правилникот 
за расподелба на доходот (чистиот приход) содржи 
податоци наведени во табелата 1 и 2 и тоа: 

3. I Основни елементи и односи во расподелбата 
на доходот и тоа: 
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3.1. 2.1 Просечен број на запослени (176) 
3.1. 2. 2 Број на запослени што одговара на извр-

шувањето на планот на дејноста (ред. бр, 
177 поделен со бројот на работните часови 
во установата за целата година) 

3.1. 3. Вкупен приход (61): 
3.1. 4 Поарчени средства (81) 
3.1.6 Доход = чист приход (3.1.3 минус 3.1.4) 
3.1. 7 Личен доход (123) 
3.1. 8 Фондови на установата = бројот 3.1.6 на-

мален за бројот 3.1.7 
3.1.10 Однос на фондовите и личните доходи =. 

бројот 3.1. 8 : 3.1.7 
3.1.12 Просечен личен доход по работник: 
3.1.12.1 Бруто = бројот 3.1. 7 : 3 .1 .2 .1 (односно к а ј 

производството поделен со бројот 3.1. 2.2) 
3.1.12.2 Нето = бројот 3.1.12.1 намален за при-

донеси 

Т а б е л а 1 

Забелешка ков табелата I 

Бројките (шифрите) во колоната I се пренесени 
од Упатството за документацијата што ја доставу-
ваат стопанските организации во врска со распо-
делбата на чистиот приход („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 19/62) што е направено од причина за 
едноставност и полесна обработка. 

Бројките во заградата кон наименованието на 
елементите во колоната 2 означуваат редни броеви 
од образецот 14 од завршната сметка за 1961 год. 

Податоците во колоната 4 се внесуваат врз 
основа на предвидувањата, односно од планот на 
самостојната установа. 

Под бројот 3. 1. 7 во колоната 3 износот на 
личните доходи за 1960 год. ќе се земе од подато-
ците под бројот 6. 3. 1 од табелата 5. 

4. Врз основа на податоците по точка 3. 1 са-
мостојните установи составуваат упореден преглед 
на расподелбата на доходот (чистиот приход) по 
основите и мерилата од својот правилник за след-
ните елементи; и тоа: 

Т а б е л а 2 

4.1 Средства за личен доход во 
ООО динари 

4.2 Личен доход по работник 

4.3 Фондови на установата во 
ООО динари 

Забелешка кон табелата 2 
Во колоната 3 од табелата 2 се внесуваат по-

датоци: 
Под бројот 4. 1 се внесува податокот под бр. 

3. 1. 7 од колоната 4 од табелата 1. 
Под бројот 4. 2 се внесува податокот под бр. 

3. 1. 12. 1 од колоната 4 од табелата 1. 
Под бројот 4. 3 се внесува податокот под бр. 

3. 1. 8 од колоната 4 од табелата 1. 
Во колку од споредувањето по табелата 2 про-

излегува дека самостојната установа во расподел-
бата предвидена со правилникот за расподелба на 
доходот (чистиот приход) отстапува во однос виси-
ната на личните доходи од Сојузното упатство, 
органот на управувањето ќе го образложи отста-
пувањето и тоа во документацијата, во посебен 
прилог ќе наведе соодветни докази во смисла на 
точка 3 и 7 од тоа Упатство. 

б) Документација кон правилникот за лични доходи 
5. Документацијата што самостојните установи 

ја составуваат при донесувањето на правилникот 
за расподелба на личните доходи ги содржи пода-
тоците наведени во табелата 3 и 4 и тоа: 

5. I Најнизок и највисок почетен основ По ра-
ботни места во самостојната установа и тоа: 

Т а б е л а 3 

Наименование на (ра-
ботното место во нај-

Број висок • најнизок из-
нос на почетниот 

,основ 

Износ на почет« основ 
и распон гЕ месечно 

според 
поран, 

правилни« 

според 
прав. кој 
се донес 

Индекс 
4:3 

1 2 3 4 5 
5.1.1 
5.1.2 
5.1.3 X X 
5.1.4 
5.1.5 

1 : 1 : 
1: 

X 
X 
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Забелешка кон табелата 3 
Под бр. 5. 1. 1 се внесува податокот за работ-

ното место со најнизок почетен основ. 
Под бр. 5. 1. 2 се внесува податокот за работно-

то место со највисок почетен основ. 
Под реден број 5. 1. 3 се внесува најнискиот 

износ на почетниот основ кој го пресметува оп-
штинската комисија врз основа на почетните ос-
нови за работни места на кои се вршат наједно-
ставни работи под нормални услови на работа во 
самостојните установи на подрачјето на општината. 
Со овој податок општинската комисија ги запозна-
ва самостојните установи на подрачјето ^а оп-
штината. 

Под бр. 5. 1. 4 во колоната 3 се внесува износот 
што се добива кога износот од колона 3 под бр. 
5. 1. 2 се подели со износот од колоната 3 под 
бр. 5. 1. 1. 

Под бројот 5. 1. 4 во колоната 4 се внесува 
износот што се добива кога износот од колоната 4 
под бројот 5. 1. 2 се подели со износот од колоната 
4 под број 5. 1. 1. 

Под бројот 5. 1. 5 во колоната 4 се внесува 
износот што се добива кога износот од колоната 4 
под бројот 5. 1. 2 се подели со износот од колоната 
3 под бројот 5. 1. 3'. 

Податоците за износите во колоните 3 и 4 се 
внесуваат во нето износи (парични износи). 

5. 2 Почетните основи во месечен нето износ 
вклучувајќи ги во истите сите примања (парични 
износи) за некои работни места и тоа: 

Т а б е л а 4 

5. 2. 1 Управител — директор 
5. 2. 2 Пом. управител 
5.2.3 Да се наведат карактери-

стични 
5. 2.4 работни места односно тип-

ски 
5. 2. 5 работни места во самостој-

ната установа 
ити. 

Ако во правилникот се предвидува дека по-
четниот основ за работното место се зголемува за 
разни додатоци, било изразени во проценти од ос-
новицата или во паушален износ, како почетна 
основица за соодветното работно место треба да се 
прикаже износот што се добива со примена на до-
датокот било во процент или паушал и сл. . 

Во табелата 4 како типски работни места се 
наведуваат оние работни места кои најчесто се 
застапени во самостојната установа. 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РАСПОДЕЛБА ПО 
ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

6. Документацијата што самостојните установи 
ја составуваат при донесувањето на завршната 
сметка ги содржи податоците наведени во габелите 
5, 6, 7 и 8 и тоа: 

6. 1 Основни елементи и односи во расподелба 
на доходот (чистиот приход) и тоа: 

Т а б е л а 5 

в. 1.2.1. Просечен број на запе-
ел ените (176) 

6.1. 2. 2 Број на запослените кој 
одговара на извршува-
њето на планот на деј-
носта (177 поделен со 
бројот на работните ча-
сови на установата) 

6.1.3 Вкупен приход (61): 

6.1.4 Поарчени средства (81 
трошоци на послување-
то) 

6. I. 6 Доход = чист приход 

6.1.7 Личен доход (123): 

6.1. 7.1 Бруто 

6.1. 7. 2 Нето = бројот 6. I. 7. 1 
намален за износот на 
придонесите 

6.1. 8 Фондови на установата 
(бројот 6.1. 6. намален за 
бројот 6.1. 7.1) 

6.1.10 Однос на фондовите и 
личните доходи = бро-
јот 6.1. 8 поделен со бро-
јот 6.1.7.1 

6.1.12 Просечен личен доход 
по работник: 

6.1.12. 1 Бруто = бројот 6.1. 7. 1 
поделен со бројот 6.1. 2. 1 
односно со бројот 6.1. 2. 2 

6.1.12.2 Нето (износот под бр. 
6. 1.12.1 намален за при-
донесите) 

Забелешка кон табелата 5 
Под бројот 6. 1. 3 во колоната 3 се внесува 

вкупниот приход по завршната сметка од минатиот 
период, додека во колоната 4 под истиот реден број 
се внесуваат податоци од завршната сметка спрема 
утврдените договорени цени по кои е вршена на-
платата во годината за која се составува завршната 
сметка. Индексот под истиот број во колоната - 5 
покажува движењето на обемот на услугите (деј-
носта) воглавно ако установата не е знатно менува-
ла структурата на своите услуги. 
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6. 2 Податоци за утврдениот износ на личните доходи: 

6.2. 1 исплатени лични доходи во 1960 год. во нето износ (во ре-
довна и прекувремена работа) — — — — — — — -— 

6 .2 .2 износот на новогодишната награда за 1960 г. — — — — 

6. 2. 3 износот на наградите за извонредна работа и посебен успех 
во работата, според проценката на органот на општественото 
управување на установата — — — — — — — — .— 

6. 2.4 награди по завршната сметка за 1960 год. (се однесува само 
на комуналните банки и осигурителните заводи) — — — 

6 .2 .5 хонорари исплатени по прописите за ј авните службеници 
6. 2. 5а хонорари за наставен персонал на клиниките зголемен со 50% 
6 .2 .56 дежурства во здравствените установи — — — — — — 
6. 2.6 исплати кои паѓаат на товар на средствата за личен доход 

во 1961 год. а во 1960 биле на товар на материјалните трошоци 
6. 2. 7 збир на редните броеви од 6. 2. 1 до 6. 2. 6. — — — — — 
6 .2 .8 износ Па зголемувањето или намалувањето на личните до-

ходи што произлегува од промената во звањата и бројот на 
работниците — — — — — — — — — — — — — 

6. 2. 9 збир на редните броеви 6. 2. 7 и 6. 2. 8 — — — — — — 
6.3 .0 износ на придонесите врз износот' од бројот 6. 2. 9 (за секој 

вид личен доход според отопите пропишани за него) — — 
6. 3.1 Збир на редните броеви 6. 2. 9 и 6. 3. 0. — — — — — — 
6. 3. 2 зголемување на износот под редниот број 6. 3. 1 по точка 7 

од Упатството = до 15% за 1961 год. — — — — — — 
6. 3. 3 Личен доход за 1961 год. = збир на редните броеви 6. 3. 1 и 

7. Врз основа на податоците под бр. 6. 2 само-
стојните установи составуваат упореден преглед за 
расподелбата на доходот (чистиот приход), по ос-
новите и мерилата од својот правилник и утврде-
ните односи во расподелбата и тоа: 

Т а б е л а 6 

Е ' Л Е М Е Н Т И 

Расподелба на до-
ходот = чистиот 

приход по завршна-
та сметка за 

година 

7 1 Средства за личен доход (во ООО дин.) 
7. 2 Личен доход по работник 
7 3 Фондови на установата (во ООО дин.) 

Забелешка кон табелата 6 

Во колоната 3 кон табелата 6 се внесуваат по-
датоци и тоа: 

Под бројот 7. 1 податокот од бројот 6. 1. 7. 1 од 
колоната 4 на табелата 5. 

Под бројот 7. 2. податокот од бројот 6. 1. 12. 1 
од колоната 4 на табелата 5. 

Под бројот 7. 3 се внесува податокот од бројот 
6. 1. 8 од колоната 4 на табелата* 5. 

8. Документацијата за движењето на личните 
доходи што ја составуваат самостојните установи 
при донесувањето на завршната сметка ги содржи 
следните податоци: 

Т а б е л а 7 

8. 1 Б р о ј на работниците (176): 
а) редовни 
б) хонорарни « наставен пер-

сонал 
в) хонорарни = други 

8. 2 Вкупен износ на исплатените 
лични доходи во текот на го-
дината = нето (159) 

8.3 Просечен месечен износ на 
нето личните доходи = бро-
јот 8. 2 поделен со бројот 8 .1 
под а) 

8.4 На јнискиот износ на нето 
личен доход (за полно ра-
работно време = месечен про-
сек) 

8.5 На јвисокиот нето износ на 
личниот доход (месечен про-
сек) 
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8.6 Број на работниците групи« 
рани спрема висината на ме-
сечниот просек на исплате-
ниот нето личен доход и тоа: 

до 10.000 
преку 10.000 до 15.000 

„ 15.000 20.000 
„ 20.000 » 25.000 
„ 25.000 30.000 
„ 30.000 » 35.000 
„ 35.000 » 40.000 
„ 40.000 » 45.000 
„ 45.000 11 50.000 
„ 50.000 И 60.000 
„ 60.000 » 80.000 
„ 80.000 »» 100.000 
„ 100.000 

Податоците се искажуваат во месечен нето из-
нос вклучувајќи ги сите примања по основите од 
точка 11 на Упатството за општите мерила за ра-
споделба на доходот на самостојните установи 
(Упатство за општите мерела). 

Забелешка кон табелата 7 
Кон завршната сметка за 1961 год. не се вне-

суваат податоци под бројот 8.6 од колоната 2 и 3. 
Табелата 7 се обработува поради анализа со 

исти податоци за 1961 год., така што во колоната 
3' се искажува првобитната расподелба на личните 
доходи, а во колоната 4 конечната расподелба по 
ускладување™ спрема Сојузното упатство. 

8.7 Личен' доход за одделни работни места во 
месечен нето износ вклучувајќи т сите1 гримања. 

Т а б е л а 8 

8. 7.1 Управител — директор1 

8.7.2 Да се наведат карактеристични 
8.7.3 работни места односно типски 
8.7.4 работни места во самостојната 
итн. установа 

9. Во колку просечниот износ на личните до-
ходи на1 работниците по завршната сметка биде по-
голем од просечниот износ во смисла на Сојузното 
упатство и ако органот на управувањето смета, со 
оглед на условите под кои го остварила доходот 

(чистиот приход), дека има основа во расподелбата 
да го задржи оствареното ниво на личните доходи, 
ќе го образложи отстапувањето од почетните осно-
ви и тоа во документацијата, како посебен прилог, 
и ќе наведе соодветни докази во смисла на точка 
3 и 7 од тоа упатство. 

IV ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

10. Податоците за 1961 год. се искажуваат по 
извршената ревизија — прерасподелба на доходот 
(чистиот приход) во смисла на Сојузното упатство. 

Доходот за 1960 год. се пресметува по посреден 
пат по ист начин како и за завршната сметка за 
1961 год. 

11. Како базен период за 1962 год. служи реви-
дираната 1961 год. со тоа во смисла на точка 3 и 
7 од Сојузното упатство да може да се оди на зго-
лемувањето на масата на личните доходон за ново-
запослените во колку тоа биде неопходно и оправ-
дано со оглед на обемот и квалитет на работата. 
Оправданоста за ева зголемување го оценува орга-
нот на установата и дава свое образложение. 

12. При утврдувањето на основицата за 1960 
год,, во вкупните лични доходи влегуваат: личниот 
доход за редовна и прекувремена работа, хонора-
рите, дежурствата и ел. (види точка 11 од Упат-
ството за општите мерила). При ова органот на 
управувањето на установата поодделно треба да ја 
цени оправданоста на овие лични доходи во однос 
на обемот и квалитетот на услугите. 

Во основицата на личните доходи за 1960 год. 
влегува и новогодишната награда, додека поединеч-
ните награди исплатени по финансискиот план и 
наградите исплатени од фондот за наградување 
доаѓаат во предвид ако органот на општественото 
управување на установата смета дека од посебни 
причини износот на свие награди треба да ја зго-
леми основицата. 

13. Бројот на часовите ги опфаќа како часовите 
за редовно работно време така и часовите на ра -
ботниците за време на годишен одмор, платено от-
суство и др. (додека часовите на работниците за 
време на болување и неплатено отсуство не се зе-
маат предвид и не се искажуваат). Во бројот на 
запослените влегуваат само работниците во редовен 
работен однос како и хонорарен работен однос со 
полно работно време. За хонорарните работници 
податоците се искажуваат како што е предвидено 
во табелата. 

Просечниот број на запослени се добива со пре-
сметување бројот на работниците по месеци на ист 
начин како и при пресметувањето за гарантирани-
те лични доходи!, односно пресметувањето на вкуп-
ниот број на работните часови за година или три-
месечје, како за редовните така и за хонорарните 
работници. Бројот на часовите се пресметува спре-
ма пропишаното работно време кое в а ж и за поод-
делни видови работници. 
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Здравствените установи што се занимаваат со 
производство (заводи за производство на серуми и 
вакцини, заводи за трансфузија на крв и ел.) ги 
искажуваат податоците за бројот на занослелите 
работници и бројот на часовите содржани во реали-
зираното производство во табелата I под реден број 
3.1.2.2,по табелата 5 под реден број 6.1. 2.2. 

14. Во аптеките покрај висината — порастот на 
прометот треба да се земе предвид и доходот и обе-
мот на работите (бројот на услугите). 

15. Новооснованите установи во документаци-
јата кон правилникот за расподелба на доходот (чи-
стиот приход) и правилникот за расподелба на лич-
ните доходи внесуваат податоци само во колоната 
4 од табелата 1 — односно табелата 3. Овие пода-
тоци се внесуваат спрема планираните елементи. 

Новооснованите установи не внесуваат подато-
ци во колоната 3 од табелата 5 и во колоната 5 од 
табелата 7 при донесувањето на завршната сметка 
за првата година на своето поодување. 

V ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

16. Упоредување на резултатите и односите за! 
одделните колони во текот на 1962 год. како и пој 
завршната сметка за таа година се врши на тој на-
чин што резултатите од истиот период 1961 и 1962 
год. ќе се соберат и ќе се поделат со 2 и така до-
биените просечни резултати се споредуваат со ре-
зултатите и односите остварени во соодветниот пе-
риод од 1960 год. 

17. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на НРММ. 

Број ОЗ—1077/1 
3 јули 1962 година 

Скопј« 
Секретар за труд на НРМ, 

Др Асен Симитчиев, е. р. 

Државен секретар 
за работи на финансиите, 

Кемал Сејфула, е. р. 

Ојласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите под рег. бр. 65, 
страна 255 е запишано следното: Досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Китка" од село 
Лопате, Кумановско инженерот агроном Бранко 
Илиќ), управник, и Илија Марковски^ книговоди-
тел, се разрешени од должност и им престанува 
правото за потпишување. 

За нов управник на Земјоделската задруга 
„Китка" од, село Лопате, Кумановско, е назначен 
инженерот Драгомир Радивоев Тотиќ , со реше-
нието на Народниот одбор на општината Куманово 
под бр. 721/1 од 28-1-1961 година. Тој задругата ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува во грани-

ците на овластувањето со стариот регистриран пот-
писник Арифи Шефик, сметано од 10-У-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и 
бр. 335/61. (659) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег, бр. бб, 
страна 269 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Пет-
ровец бр. 01-916/1 од 22-11-1961 година кон Земјо-
делската задруга „Коце Димов" од село Петровец, 
Скопска околија, се припојуваат земјоделските за-
други: „Братска слога" од село Огњанци и „Ма-
кедонка" од село Катланово. 

Одо Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 327/61. (670) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 31, 
страна 121 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Брат-
ска слога" од село Огњанци, 'Скопска околија, би-
дејќи со решението на Народниот одбор на општи-
ната Петровец под бр. 01-916/1 ОД 22-11-1961 година 
е припоена кон Земјоделската задруга „Коце Ди-
мов" од село Петровец. 

От Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 325/61. , (671) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 70, 
страна 289 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга »Ма-
кедонка" од) село Катланово, Скопска околија, би-
дејќи со решението на Народниот одбор на општи-
ната Петровец под бр 01-916/1 од 22-11-1961 година 
е припоена кон Земјоделската задруга „Коце Ди-
мов" од село Петровец. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 326/61. (672) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот ^ на задругите под рег. бр. 59, 
страна 201 е запишано следното: Се брише од реги-
старот на задругите Земјоделската задруга „Игно 
Јанев" од е. Лисиче, Титоввелешко, бидејќи со ре-
шението на Народниот одбор на општината Чашка 
под бр. 03-3860/1 од 15-Х-1960 година е припоена 
кон Земјоделската задруга „Мокра" од село Голо-
зинци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 248/61. (676) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр, 56, 
страна 221 е запишано следното: Досегашните пот-
писници на Станбено-штедната задруга „Нов дом" 
— Скопје Данаилов Дончо и Јанко Ѓорго Б а ж д а -
вела се разрешени од должност и им престанува 
правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се избрани 
следЈните лица: Димче Апостоловски,, управник, 
Трајан Лулевски и Стево Дамевски, членови. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 368/61. (723) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 21, 
страна 47 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Чашка 
под бр. 03-3860/1 од 15-Х-1960 година кон Земјо • 
делската задруга „Мокра" од село Горно Врановци 
е припоена Земјоделската задруга „Игно Јанев" од 
село Лисиче. 

Со ^рецитираното решение Земјоделската за-
друга „Мокра" од село Горно Врановци го менува 
седиштето од е. Горно Врановци во село Голозинци. 

Досегашниот управен одбор на Земјоделската 
задруга „Мокра" од село Голозинци е разрешен 
од должност. За членови на новиот управен одбор 
се избрани следените лица: Ванко Трајков, прет-
седател, Суло Таировски, Перо Биволчев, Реџеп 
Садиевски , Реџеп Дошлаковски, Шабан Јајовски, 
Никола Николов, Секула Саздов и Благој Николов. 

Досегашниот потписник на задругата Јусуф 
Ајдинов, претседател, е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен Зе-
новски Елмазов Ислам. Тој задругата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со стариот регистриран потписник 
Сулејман Таировски, управник, сметано од 4-1У-
1961 година. 

Од) Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 247/61. (677) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 24-1У-1961 год. 
на страна 83, ред. бр. 7 е запишано следното: Слав-
чо Симов Захариев, досегашен управник на Зем-
јоделската задруга „Задругар" од е. Виница, Штип-
ско, е разрешен од должност. За управник на за-
другата е назначен Димитар Томов Костадинов, 
кој ќе ја претставува и потпишува задругата. 

Истовремено се сменува и досегашниот ш е ф 
на сметководството Васко Зафиров Иванов, на не-
гово место е назначен Милош Митев Стаменков, 
а досегашниот потписник Славчо Методиев Јова-
нов и натака останува да ја потпишува задругата. 

Промената на управникот е запишана во ре-
гистарот врз основа на решението на Народниот 
одбор на општината Виница бр. 01-1251/1 од 13-ЈН-
1961 година, а промената на шефот на сметковод-
ството врз основа на решението' на Народниот од-
бор на општината Виница бр. 05-1003/1 од 5-1У-1961 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 63/61. (701) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 151, 
страна 797 е запишано' следното: Согласно со за-
писникот од состанокот на членовите на Станбено-
штедната задруга „Агрспроект" — Скопје, одржан 
на 11-1Х-1960 година, стариот управен одбор е раз-
решен од должност. За нови членови на управниот 
одбор на задругата се избрани следните лица: 
инж. Петар Серафимов, претседател, Надица Авро-
сиевска, секретар, Лазар Христов, Бранко Тасев 
и Христо Христов. 

Исто така и досегашните потписници на задру-
гата Перо Десов, претседател, и , Климе Куновски 
се разрешени од должност и им престанува пра-
вото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Христо Христов и Бранко Тасев, 
членови на управниот одбор на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 362/61. (720) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 29-У-1961 го-
дина на страна 14, под реден број 5 е запишано 
следното: Земјоделската задруга „Илинден" од е. 
Секирник и Земјоделската задруга „Гоце Делчев" 
од е. Робово се припојуваат кон Земјоделската за-
друга „Партизан" од е. Турново, Штипско. 

Припојувањето на задругите е запишано во 
регистарот врз основа на одобрението на Народ-
ниот одбор на општината Босилев© бр. 05-3106 од 
20-V-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
б р . 1 2 2 / 6 1 . ( 7 4 4 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
Д(ека во регистарот на задругите под рег. бр. 11, 
страна 41 е запишано следното: На досегашните 
потписници на Земјоделската задруга од Кума-
ново и тоа: Стаменко Бобаноски, управник, и -
Дувлис Димитар Илија, ш е ф на комерцијално^ 
одделение, им престанува правото за потпишување. 

За нов управник на задругата е назначен Трај -
ко Доцев Димитриевски. Тој задругата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со стариот регистриран потпис-
ник Големиновски Јанко Трајан, ш е ф на сметко-
водството, сметано од- 12-УП-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 470/61. (Ц23) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 83, 
страна 297 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Бого-
мила под бр. 08-1851/1 од 29-У-1961 година дејноста 
на Земјоделската задруга „Каденца" од село Те-
ово, под принудна управа, во иднина е: земјоделие, 
сточарство и откуп на селскостопански производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 530/61. (Ц96) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 114, 
страна 567, свеска I е запишано следното: Се бри-
ше од регистарот на задругите Земјоделската за-
друга „Александар Урдаревски" од село Горњани, 
Скопска околија, бидејќи со решението на Народ-
ниот одбор на општината Бутел под бр. 06-2276 од 
10-VI-1961 година е припоена кон Земјоделската 
задруга „Гоце Делчев" од село Бразда, Скопска 
околија, сметано од 25-УШ-1961 година, која е под 
принудна управа. 

Од Окружниот стопански' суд во Скопје, Фи 
бр. 550/61. (1212) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 3, 
страна 9 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Бутел 
под бр. 06-2276/1 од 10-У1-1961 година кон Земјо-
делската задруга „Гоце Делчев" од село Бразда, 
Скопска околија, под принудна управа, е припоена 
Земјоделската задруга „Александар Урдаревски" 
од е. Горњани, Скопска околија, сметано од 25-
УШ-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 551/61. (1213; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 39, 
страна 151 е запишано следното: Досегашниот уп-
равник на Земјоделската задруга „Крива Река" од 
село Клечевце, Кумановско, Борко Стаменовски, 
со решението на Народниот одбор на општината 
Клечовце под бр. 01-8/31 од 14-111-1961 година е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување 

За в. д. управник на задругата, со решението 
на Народниот одбор на општината Клечовце под 
бр. 01-3/32 од 14-1У-1961 год., е назначен Трајков-
ски Душко. Тој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето, сметано од 25-1Х-1961 година со Петковска 
Стојанов Ѓорги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 596/61. (1261) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 113, 
страна 561, свеска I е запишано следното: Петар 
Славевски, досегашен претседател на Станбено-
штедната задруга „Електродистрибуција" од Скопје 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. За нов претседател на задругата 
е назначен Бошко Бардаковски. Тој задругата ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето, сметано од 21-1Х-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 585/61. (1277) 

потписник на Шумското производно претпријатие 
„Галичица" од Охрид е разрешен од должност. Се 
овластува Лазо Попоски, в. д. директор, да го пот-
пишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 272/61. (888) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 12, 
страна 45 е запишано следното: Сабри Ибраими, 
ш е ф на сметководството, досегашен потписник на 
Земјоделската задруга „Липково" од е. Липково, 
Кумановско, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За ш е ф на сметководството на задругата е на-
значен Петар Апостолоски. Тој задругата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со старите регистрирани потпис-
ници Драгутин Спасовски, Шаип Биљали, претсе-
дател на управниот одбор, сметано од 25-Х-1961 г. 

Од Окружниот стопански« суд во Скопје, Фи 
бр. 653/61. (1433) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации нд 
21-У1-1961 год. под рег. бр. 14/60, свеска II е запи-
шано следното: Александар Ракичевиќ, досегашен 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-У-1961 год. под рег. бр. 112/55, свеска II е за-
пишано следното: Јовчевски Цане, досегашен! ди-
ректор на Печатницата „11 октомври" од Прилеп, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. Се овластува сегашниот дирек-
тор Тодоровски Вангел да ја потпишува печат-
ницата. 

Од: Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 219/61. (889) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-IV-1961 година под рег. бр. 75/55, свеска И е за-
пишано следното: И н ж Мате Ристески е овластен 
да го потпишува Земјоделското стопанство „Борка 
Левата" од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр, 169/61. (890) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-1У-1961 год. под рег. бр. 73/55, свеска II е запи-
шано следното: Конзумната млекара од Прилеп е 
ставена под принудна управа. За принуден упра-
вител е назначен инж. Нове Сурлаџиоски, кој е 
овластен млекарата да ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 112/61. (891) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-1У-1961 год. под рег. бр. 9/56, свеска II е запи-
шано следното: Јанкоски Никола, досегашен пот-
писник на Фабриката за мелење на пипер „Ви-
таминов" од Прилеп, е разрешен од должност. Се 
овластува Стојаноски Душан да ја потпишува ф а -
бриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 130/61, (892) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-1У-1961 год. под рег. бр. 81/55, свеска II е запи-
шано следното: Дамески Сотир и Димовски Димче 
Лудман, досегашни потписници на Прилепската 
пивара од Прилеп се разрешени од должност. Се 
овластуваат Јорданоски Борка, директор, и Али-
ма скоски Божидар да ја потпишуваат пиварата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 109/61. (893) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1- VI-1961 год. под рег. бр. 8/55, свеска II е запи-
шано следното: Чупароски Василе, досегашен пот-
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лисник на Трговското претпријатие „Текстил" од 
Прилеп е разрешен од должност. Се овластува 
Б л а ж е Цветкоски, директор на претпријатието, да 
го потпишува истото. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 250/61. ( (896) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-У1-1961 год. под рег. бр. 5/59, свеска XX е запи-
шано следното: Спасески Крсте, досегашен пот-
писник на Претпријатието „Солидност" од Прилеп, 
е разрешен од должност. Се овластува за потпи-
шување Чупароски Василе, в. д, директор на прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 277/61. (897) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-1-1961 год. под рег. бр. 5/56, свеска II е запи-
шано следното: Боѓе Ачковски, досегашен потпис-
ник на Трговското претпријатие „Народен мага-
зин" од Прилеп е разрешен од должност. Се овла-
стува лицето Целе Шереметкоски, директор, да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 38/61* } (899) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 93, страна 267 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Горче Петров под бр. 03-625/1 од 13-VII-
1961 година дејноста на Фабриката за бетонски 
производи „Карпуш" — Горче Петров се менува и 
во иднина е: , 

а) производство на сите видови бетонски про-
изводи, 1 

б) производство на шлунак и ситен камен, 
ц) монтажа градежна и електрична на сите 

видови електростопански објекти, 
д) монтажа градежна на префабрикувани еле-

менти во областа на високоградбата и водостопан-
ските системи, 

е) проектирање на сите видови објекти од ви-
сокоградба и сите видови инсталации, 

ф) проектирање на електростопански објекти 
(далекувод со напон од НО КВ, 35 КВ, 10 КВ, 
0,4 КВ и разводни нисконапонски мрежи), 

ж) проектирање на водостопански објекти и 
елементи за примена во изградбата на водосто-
пански системи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 494/61. , (1109) 

. Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 389, страна 201 е запишано следното: 
Согласна со решението на Народниот одбор на оп-
штината Титов Велес под! бр. 03-168/1 од 10-1-1961 
година е одобрено конституирањето на Шумското 
стопанство „Кожув" од Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 461/61. (1113) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 288, страна 841 е запишано следното: 
Досегашниот в.д. директор на Фабриката за Цр-
вен пипер од Гевгелија Томе Петров, со решението 
на Народниот одбор на општината Гевгелија под 
бр. 5955/1 од 16-У1-1961 година, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За директор на фабриката е назначен, со ре-
шението на Народниот одбор на општината Гевге-
лија под бр. 3881/1 од 15-УИ-1961 година, Љупчо 
Делев. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето со 
стариот регистриран потписник Никола Нишо Јан-
чев, сметано од 1-VIII-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 518/61. (1И4) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 220, страна 623 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Угостителскиот дуќан со паушална пре-
сметка чајџилница „Братство" од Гостивар, би-
дејќи со решението на Народниот одбор на општи-
ната Гостивар под бр. 2088 од 9-У1-1961 година е 
припоен кон Угостителското претпријатие „Маке-
донија" од Гостивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 483/61. (1117) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 171, страна 455 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Гостивар под бр. 2088 од 9-У1-1961 год. 
кон Угостителското претпријатие „Македонија" — 
Гостивар е припоен Угостителскиот дуќан со пау-
шална пресметка чајџилница „Братство" од Го-
стивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 482/61. , (1118) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 171, страна 455 е запишано следното: 
Досегашниот в. д. директор на Угостителското прет-
пријатие „Македонија" — Гостивар е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За директор на претпријатието е назначен, со 
решението на Народниот одбор на општината Го-
стивар под бр. 01-1925/1 од 12-УП-1961 година, 'Сто-
јановски Коце. Тој претпријатието ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите, на 
овластувањето со старите потписници Трајче Лам-
бевски, ш е ф на сметководството, и секретарот До-
бре Пандилоски, сметано од 4-УШ-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 523/61. ј (1119) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 268, страна 961 е запишано^ следното: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Досегашниот раководител на Продавницата во Го-
стивар на Комбинатот за гуми и чевли „Вулкан" 
од Ниш Абдулвајт Сапунџиу е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За раководител на продавницата е назначен 
Јовановски Јован. Тој продавницата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, сметано од 17-УШ-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 541/61. (1120 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 104, страва 201 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Занаетчиското кон-
фекционо претпријатие „Билјана" од Куманово 
Владо Димитровим, ш е ф на сметководството, и 
Димовски М. Киро се разрешени од должност и 
им престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на горенаведеното прет-
пријатие се назначени следните лица: Георгиевски 
С. Кирил, ш е ф на сметководството, и Георгиевски 
Ангелов Крсто, претседател на работничкиот совет 
на претпријатието, сметано од 27-У1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 449/61. (1126) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 274, страна 709 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Продавницата во Куманово на Фабриката 
за кожи и туткал „Гоце Делчев" од Скопје, би-
дејќи со решението на Народниот одбор на општи-
ната Саат Кула — Скопје бр. 03-3336 одо 29-111-1961 
година е припоена кон Комбинатот за чевли и гу-
мени производи „Водно" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 438/61., (1127) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 174, страна 493 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Куманово бр. 10305/1 од 28-У1-1961 год. 
се менува фирмата на Работилницата при ОКОЛИ-
СКИОТ задружен сојуз во Куманово и во иднина 
ќе гласи: Претпријатие за производство на ме-
тални и дрвени производи „Искра" — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 499/61. (1128) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 107, страна 299 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово под бр. 04-11653/1 од 10-УП-
1961 година дејноста на Трговското претпријатие 
на големо и мало „Ангросервис" — Куманово во 
иднина се проширува и со: , 

а) продажба на мелничка производи и 
б) продажба на сточна храна од индустриско 

потекло. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 484/61. (1129) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 151, страна 411 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Претпријатието за ка -
мени производи „Базалт" од Куманово Добросав 
К а ј е в и ќ , со решението на Народниот одбор на 
општината Куманово под бр. 6992/1 од 26-У-1961 
година, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување* 

За директор на претпријатието е назначен, со 
решението на Народниот одбор на општината Ку-
маново под бр. 9919/1 од 27-У1-1961 година, Душан 
Газибара. Тој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со стариот регистриран потписник Тоскиќ 
Михајло, сметано од 29-УП-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 511/61. (ИЗО) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 252, страна 909 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Претпријатието 
за поправка на земјоделски машини и моторни во-
зила „Агроремонт" — Куманово и тоа: Костиќ Ти-
хомир, директор, и Наков Талијан, ш е ф на смет-
ководството, претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето и Зоран С. Арсевски, секретар, сметано од 
31-УШ-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 514/61. (1131) 

Окружниот стопански! суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 141, страна 385 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово под бр. 188 од 26-У1-1961 год. 
му се проширува дејноста на Трговското претпри-
јатие на мало „Нова трговија" од Кратово со тоа 
да може да врши трговска дејност со индустриски 
стоки на големо на подрачјето на Кумановска око-
лија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 481/61. (1135) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 241, страна 837 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Крива Паланка под бр. 02-3584/1 од 31-V-
1961 година Угостителското претпријатие „Угости-
тел" од Крива Паланка е ставено под присилна 
управа. I 

За присилен управник: на претпријатието, со 
решението на Народниот одбор на општината Кри-
ва Паланка под бр. 02-3602/1 од 31-У-1961 година, 
е назначен Христовски Димитар. Тој претприја-
тието ќ е го потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето со нов ©назначе-
лиге потписници: 'Стевко ѓорѓиев Стојчевски, кни-
говодител, и Мите Дејанов Мацовски, магазионер, 
сметано од 22-111-1961 година. 
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На досегашниот потписник Пешевски Стоја-
нов Стојче, директор, му престанува правото за 
потпишување. 

Од Окружниот стопанска суд во Скопје, Ф и 
бр. 440/61. (1136) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќаните 
под рег. бр. 114, страна 325 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Земјоделското ово-
штарско лозарско претпријатие „Лоза" од село Ги-
новци и тоа: Петар Серафимов ски, директор, Ж а р -
ковиќ Нада, земјоделски техничар, и Тра јковски 
Стевко, благајник, им престанува правото за пот-
пишување, бидејќи се разрешени од должност. 

З а директор на претпријатието е назначен, со 
решението на Народниот одбор на општината Р а н -
ковци под бр. 02-1476 од 14-1У-1961 година, Нико-
ловски Ј а н к о в Стамен, за ш е ф на сметководството 
Бошковски Стојчев Драгутин и Б о б а н о в с к и М а к -
симов Спирко, претседател на работничкиот совет. 
Тие претпријатието ќ е го потпишуваат, з а д о л ж у -
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето, сметано од 5-У11-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и 
бр. 459/61. (1137) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќаните 
под рег. бр. 405, страна 307, свеска II е запишано 
следното: Досегашниот Општ деловен сојуз — К а -
вадарци, согласно со одлуката на управниот од-
бор на Сојузот од 28-1У-1961 год. и решението на 
Народниот одбор на општината К а в а д а р ц и под бр. 
01-4123 од 29-У-1961 година, прерасна во претпри-
јатие под фирма : Трговско претпријатие на голе-
мо за снабдување со селскостопански производи 
,.Бел камен" — Кавадарци. 

Предмет на работењето на претпријатието е: 
трговија со зеленчук и овошје, месо и месни пре-
работки, добиток и добиточна храна и селскосто-
пански производи, млеко и млечни производи, 
вештачки ѓубриња, средства за заштита на расте-
нијата и репродукционен материјал. 

Претпријатието ќе го потпишува, з адолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Владо 
Димов, в. д. директор 

Во регистарот на задругите од рег. бр. 74, стра-
на 261, свеска I се брише досегашниот Општ де-
ловен сојуз од Кавадарци, а претпријатието се 
пренесува во регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните под рег. бр. 405, страна 307, свеска И. 

Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кавадарци под бр. 03-4869 од 17-У1-1961 
година е одобрено конституирањето на Трговското 
претпријатие на големо за снабдување со селско-
стопански производи „Бел камен" од Кавадарци . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 513/61. (1138) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќаните 
под рег. бр. 111, страна 295 е запишано следното: 
Се бришб од регистарот на претпријати јата и ду-
ќаните Трговското претпријатие на мало за про-

мет со колонијални стоки „Раштани" — К а в а д а р -
ци, бидејќи со решението на НародЕниот одбор на 
општината Кавадарци под бр. 03-208 од 2-1-1961 
година е припоено кон Трговското претпријатие на 
големо „Ангропромет" — Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 413/61. (1140) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќаните 
под рег. бр. 107, страна 283 е з апишано следното: 
Се брише од р е ш е т а рот на претпријати јата и ду -
ќаните Трговското претпријатие н а мало за промет 
со колонијални стоки „Трибор" — Кавадарци , би-
де јќи со решението на Народниот одбор на општи-
ната К а в а д а р ц и под бр. 03-208 од 9-1-1961 година 
е припоено кон Трговското претпријатие „Ангро-
промет" — Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и 
бр. 418/61. (1141) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќаните 
под рег. бр. 208, страна 559 е з апишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријати јата и ду-
ќаните Трговското претпријатие на мало за про-
мет со сел еко стопански производи „Зеленчук" од 
Кавадарци, биде јќи со решението на Народниот 
одбор на општината К а в а д а р ц и под бр. 03-208 од 
2-1-1961 година е припоено кон Трговското прет-
пријатие на големо „Ангропромет" — Кавадарци . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 414/61 (1142) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќаните 
под рег. бр. 90, страна 261 е з апишано следното. 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кисела Вода — Скопје под бр. 04-12167/ 
1960 од 27-ХИ-1960 година се проширува дејноста 
на Претпријатието за бушење и рударски истраги 
„Макпрофил" — Скопје во иднина и со: проек-
тирање на градежни објекти, изведува тунели на 
хидроенергетско-технички и други градежни по-
вршински и подземни работи, в р ш и експлоатација 
на минерални суровини, во склопот на основната 
дејност на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и 
бр. 488/61. (1169) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќаните 
под рег. бр. 192, страна 511 е з апишано следното: 
П о к р а ј досегашните потписници на К о н ф е к ц и о н а -
та ф а б р и к а „Прогрес" од) Скопје и тоа: Сиџимов-
ски Крсте, директор, и Стојна Гиевска, секретар, 
ф а б р и к а т а ќ е ја потпишува, з адолжува и раздол-
ж у в а во границите на овластувањето и новоназна-
чениот потписник Нове Лузевски, помошник ди-
ректор, сметано од 24-УП-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф и 
бр. 492/61. (1170) 

О к р у ж н и о т стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпри јати јата и дуќаните 
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под рег. бр. 274, страна 709 е запишано следното1: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Продавницата број 2 во Скопје на Фабри-
ката за кожи и туткал „Гоце Делчев" од Скопје,, 
бидејќи со решението на Народниот одбор на оп-
штината Саат Кула — Скопје е припоена кон Ком-
бинатот за чевли и гумени производи „Водно" — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 437/61. (1174) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 589, страна 325 е запишано следното* 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Сервисот за прање и пеглање „Билјана" од 
Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор 
на општината Кале — Скопје под бр. 489 од 31-У-
1961 година е припоен кон Станбената заедница 
„Димитар Влахов" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 495/61. (1179) 

КОНКУРСИ 
Советот на Заводот за унапредување на сточар-

ството на НРМ — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на еден референт во Реферада за 
говедарство и коњарство. 

Кандидатот треба да има завршен земјодел-
ско-шумарски факултет или признаено звање со 
подолгогодишна практика. 

Кандидатот треба да ги исполнува условите 
по чл. 31 од Законот за јавните службеници. 

Молбите, со потребните документи, се подне-
суваат до Секретаријатот на Заводот. 

Плата според Правилникот за личните дохо-
ди на службениците и работниците на Заводот. 

Настап на работа веднаш. (883) 

Конкурсната комисија при Советот за култура 
на НЕМ 

р а е п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за назначување директор на Археолошкиот 

музеј во Скопје 

Услови: Кандидатите да имаат завршен ф и -
лозофски факултет — група археологија, исто-
рија на уметноста или историја со најмалку 6 го-
дини практика во струката. 

Основна и положај на плата според Законот 
за јавните службеници. 

Молби со куса биографија и документи по 
член 31 од Законот за јавните службеници се 
поднесуваат до Советот за култура на НРМ до 
31. VII. 1962 година. 

Настап на работа од 1. IX. 1962 година. (884) 
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Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на општината Кисела Вода —* 

Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место УПРАВ-

НИК на Домот за народно здравје „Кисела Во-
да" — Скопје 

Услови: Да е лекар од општа пракса, 
со положен стручен испит и 
најмалку 3 години лекарска практика. 
Потребните документи по чл. 31 од Законот 

за јавните службеници, заедно со молбите, кан-
дидатите да ги достават до Комисијата. 

Поблиски информации можат да се добијат 
во Бирото на секретарот на Народниот одбор на 
општината Кисела Вода — Скопје. (860) 

Врз основа на член 244 и 245 од Законот за 
јавните службеници, а во смисла на Одлуката на 
Советот за просвета на НО на Охридска околија 
— Охрид, Конкурсната комисија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите места во Заводот 
за школство Охрид, и тоа за: 

1. Директор на Заводот за школство 1 
2. Просветен советник за странски јазици 1 
8. Просветен советник за хуманитарна 

група предмети 1 
4. Просветен советник за природоматема-

тичка група предмети 1 

Услови: За директор — филозофски факултет 
— педагошка група предмети или педагошки со-
ветник, а за другите советници филозофски ф а -
култет со соодветна група. 

Плата по Законот за јавни службеници, а по-
ложај на плата по Одлуката на НО на околија та. 

Заинтересираните молбите со потребните до-
кументи да ги достават до Одделението за оп-
штествени служби на НО на Охридска околија — 
Охрид. Рок за поднесување на молбите 30 дена 
по објавувањето на конкурсот. 

Доколку во овој рок не се јават кандидати 
за- сите упразнети места, конкурсот се продолжу-
ва до нивното пополнување (862) 

Факултетскиот совет на Филозофскиот 
факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

I 
— За еден наставник (во сите звања: редовен 

професор, вонреден професор, виши предавач, до-
цент, предавач) за предметот Историја на умет-
носта; < 
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— За еден наставник (во сиге звања) за пред-
метот Турски јазик, и 

За еден лектор по чешки јазик; 

II 
Сообразно со законските одредби за преизбор: 
— За еден асистент по предметот Историја на 

Народите на Југославија, нов век ; 
— За еден асистент по предметот Општа исто-

рија на средниот век; ; 

— За еден асистент по предметот Англиски 
јазик; 

— За еден асистент по предметот Англиска 
литература, и 

— За еден лектор по Англиски јазик. 
Пријавите (со биографија, список на научни 

и стручни трудови, Боколку има такви, со по еден 
примерок од истите и потребните такси, како и 
документите по чл. 31 од ЗЈС) се поднесуваат во 
Секретаријатот на Факултетот. 

Рок за поднесување на пријавите е 1 месец 
од објавувањето во „Нова Македонија", односно 
др пополнување на местата. (879) 

Конкурсната комисија при Советот з а просвета 
ва Народниот одбор ва општината „Киоела Вода4* 

— Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за управители во основните училишта 

„Кузман Јосифсвски — Питу" и „13 ноември" 
— Скопје 

Кандидатите треба да ги исполнуваат след-
ните услови: да имаат завршено филозофски ф а -
култет или педагошка академија со најмалку пет 
години служба во просветна струка. ' 

Молбите со документите по член 31 од З а -
конот за јавните службеници да се достават до 
Советот за просвета на Народниот одбор на оп-
штината Кисела Вода — Скопје. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работ-
ните места. (880) 

Врз основа на чл. 10 ст. 1 од Правилникот за 
работните одаоси на службениците и работниците 
на Народниот одбор на општината Дебар, Советот 
на работниот колектив 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување ва работното место Началник на 
Одделението за финансии ва Народниот одбор 

на општината Дебар 

У с л о в и : 

1. Кандидатот да има висока стручна спрема 
и 8 години практика во финансиски р а б о т 

13 јули 1962 

2. Со в и ш а стручна спрема и 10 години на 
раководни р а б о т 

Личен доход по Правилникот за средствата 
за работа и нивната расподелба на органите на 
управата на НО на општината Дебар. 

Молбите, со потребните документи, се доста-
вуваат др Народниот одбор на општината Дебар 
— Конкурсна комисија. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Сл. весник на НРМ". 

Информации секој работен ден од 12 до 14 ча-
сот или во секое работно време на телефон бр, 60. 

(881) 

В р з основа на чл. 33 од Законот за јавните 
службеници, Конкурсната комисија при Околиски-
от завод за социјално осигурување' во Охрид 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работи места; 

1. Лекар — советник, 
2. Ш е ф на Отсекот за сметководство. 

У с л о в и : 

З а работното место под точка 1) кандидатот 

да има завршено медицински факултет со 0 рен 

дини практика. 
З а работното место Под точка 2) кандидатот да 

има завршено економски факултет, две до три 
години практика и положен стручен истога 

Молбите правилно таксирани со приложените 
потребни документи за засноваше службенички 
однос по чл. 31 од Законот за јавните службеници 
да се достават на јдоцна 15 дена по об јавувањето 
на конкурсот на адреса: Околиски; завод з а со-
цијално осигурување — Конкурсна комисија — 
Охрид. 

З а кандидатите под точка 1 и 2 стан е обез-
беден. Плата по Законот за јавните службеници, 
а положајна плата по Одлуката на Заводот« (882) 

СОДРЖИНА 
Стр. 

92. Упатство за општите мерила за расподелба 
на доходот на самостојните установи — 285 
93. Упатство за документацијата што ја соста-

вуваат самостојните) установи: во врска со 
расподелбата на доходот (чистиот приход) — 288 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

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

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (3744) — Скопје 


