
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Четврток, 30 јули 1959 
С к о п ј е 

Број 25 Год. XV 

Претплатата за 1959 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 64 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

НО. 

На основа член 52 од Законот за државната 
управа („Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/56 година), 
Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА 

ПРЕГЛЕД НА ФИЛМОВИ 

Член 1 
Се основа Републичка комисија за преглед на 

филмови (во понатамошен текст Комисија) како 
управен орган за вршење одредени управни работи 
од надлежност на Советот за култура на НРМ во 
областа на филмот. 

Член 2. 
Во својот делокруг Комисијата особено: 
врши преглед и дава одобрение за јавно прика-

жување на домашни документарни, уметнички и 
рекламни филмови произведени на територијата на 
НРМ, како и на тие што ги снимаат установи и 
организации за свои потреби) доколку се прикажу-
ваат пред јавноста; 

врши проверување дали увезените филмови и 
филмовите произведени во копродукција имаат 
одобрение од Сојузната комисија за преглед на 
филмови; 

'го забранува извозот на филмови за кои дава 
одобрение за јавно прикажување; 

го забранува јавното прикажување на филмови 
во случаите предвидени со член 7 од Законот за 
филмот, како и на увезените и произведените во 
копродукција филмови што немаат одобрение за 
прикажување од Сојузната комисија за преглед на 
филмови. 

Член 3 
Надзор над законитоста на работата на Коми-

сијата врши Советот за култура на НРМ. 

Член 4 
Државните органи, установи, стопански и други 

организации се должни на Комисијата, на нејзи-
ното барање да и' даваат податоци со кои распо-
лагаат по прашања од областа на филмот, а ко-л 
на Комисијата и' се потр-ебни за вршење работи од 
нејзиниот делокруг. 

Член! 5 
Комисијата се состои од 11 членови кои ги 

именува Извршниот совет. 

Член 6 
Комисијата има Деловник за својата работа. 
Деловникот го донесува Комисијата а го потвр-

дува Советот за култура на НРМ. 

Член 7 
Комисијата ги врши работите од својот дело-

круг на седница. 
По исклучок од претходниот став кога решава 

за давање одобрение за јавно прикажување на 
филмови, Комисијата заседава во' со-вет составен од 
5 членови на Комисијата. 

Член 8 
Административното и стручното работење на 

Комисијата го обезбедува Секретаријатот на Сове-
тот за култура на НРМ. 

Член 9 
Буџетските средства за работа на Комисијата 

се обезбедуваат во претсметката на Советот за кул-
тура на НРМ. 

Член 10 
Секретарот на Советот за култура на НРМ по 

потреба ќе донесе упатство за спроведувањето на 
оваа уредба. 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09—1049/1 
2 јули 1959 година 

Скопје 

Извршен совет 

Секретар, 
Трајче Грујо ски, с. 

111. 

р. 
Претседател, 

Љупчо Арсов, с. р. 

На основа член 156 став 3 од Уредбата за фон-. 
довите за кадрови во стопанството1 („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/57, 54/57, 52/58 и 17/59), Изврш-
ниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА КАДРО-
ВИ ВО СТОПАНСТВОТО ШТО ГО ПЛАЌААТ 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИВАТНИТЕ 

ДУЌАНИ 

I. 
Од придонесот за кадрови во стопанството што 

го плаќаат стопанските организации и приватните 
дуќани, освен придонесот што го плаќаат претпри-
јатијата од чл. 17 на Уредбата за фондовите за ка-
дрови во стопанството („Служ,бен; лист на ФНРЈ" 
бр. 13/57), а по одбивањето' делот што му припаѓа 
на Сојузниот фонд за ка,дрови во стопанството, се 
врши расподелување и тоа: 
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а) на Републичкиот фонд за кадрови во 
стопанството му припаѓа 30%? 

б) на околиските фондови за кадрови во 
стопанството им припаѓа 20% 

в) на стопанските организации, коморите 
односно стручните здруженија им се отстапува 40%? 

II. 
Оваа одлука влегува во сила со' денот на неј-

зиното објавување во „,Службен весник на НРМ', 
а ќе се применува од 1 јануари 1959 година. 

Бр. 09—1171/1 
2 јули 1959 година 

Скопје 

Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

112. 

На основа член 30 став 3 од Уредбата за орга-
низацијата и работењето на Извршниот совет, Из-
вршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ПОДИГНУВАЊЕ СПОМЕНИЦИ НА БОРЦИТЕ 
НА НАРОДНО-ОСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА ВО 

СКОПЈЕ, БИТОЛА, ШТИП И ТИТОВ ВЕЛЕС 

I. 
Да се подигнат споменици на борците од На-

родно-ослободителната борба во' Скопје, Битола, 
Штип и Титов Велес. 

Извршниот совет, по предлог од Советот за 
култура на Народна Република Македонија, до-
полнително ќе го одреди видот на спомениците од 
претходниот став. 

И. 
Извршувањето на оваа одлука му се возложу-

ва на Советот за култура на Народна Република 
Македонија. 

Ш. 
Оваа одлука влегуваа во сила оо- делот на об-

јавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09—1087/3 
2 јули 1959 година 

Скопје 

Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

113. 
На основа член 81 став 1 од Законот; за др-

жавната управа (,/Службен лист на ФНРЈ" бр. 
13/56), во1 врска со член 3 од Законот за органите 
на управата во Народна Република Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 14/56), Извршниот 
совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 
ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА СВОЈАТА ВНАТРЕШНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ДА ЈА УТВРДИ СО 
ПРАВИЛНИК 

1. Се овластува Републичкиот завод за фи-
зичка култура својата внатрешна организација да 
ја утврди со правилник за внатрешна организација 
во согласност со Извршниот совет. 

2. Оваа одл,ука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09—1270/1 
2 јули 1959 година 

Скопје 

Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

114. 
На основа член 119 став 1 и 3 од Општиот за-

кон: за школството, по предлог на Народниот одбор 
на Скопска околија број 16788/1 од 23-Х-1958 год. 
и по прибавено^ мислење на училишниот одбор на 
Училиштето за ученици во стопанството „Крсте Ми-
сирков" во Скопје, Извршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО ЗА 
УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО „КРСТЕ 

МИСИРКОВ" ВО СКОПЈЕ 

1. Се укинува Училиштето за ученици во сто-
панството „Крсте Мисирков" во Скопје. 

2. 'Учениците од ова училиште ќе го продолжат 
своето понатамошно школување во Училиштето за 
ученици во стопанството ,Димитар Влахов" во 
Скопје. 

3. Општонародниот имот со кој управувало ова 
училиште се дава на управување на Училиштето 
за ученици во стопанството „Димитар Влахов" во 
Скопје. На ова Училиште му се предава и цело-
купната архива па укинатото училиште. 

4. Органот надлежен за назначување на на-
ставниот и другиот персонал на укинатото учи-
лиште ќе одлучи за распоредувањето на персоналот 
од ова училиште на нова должност и за начинот и 
рокот на примопредавањето. 

5. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 09—264/3 
2 јули 1969 година 

Скопје 

Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

115. 
На основа член 2, 48 и 49 од Основната уредба 

за установи со самостојно финансирање, Извршниот 
совет донесува 
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РЕШЕНИЕ 
ЗА ОСНОВАЊЕ УПРАВА ЗА ЛОВИШТА 

1. Се основа установа со самостојно финанси-
рање под, име: Управа за ловишта (во натамош-
ниот текст: Управа). 

Седиштето на Управата е во Скопје. 
2. Во состав на Управата влегуваат и тоа: 
Ловиштето1 „Дојран", ловиштето и фазанерија-

та „Катланово", ловиштето ,,Богословец", како и 
други ловишта, шуми и риболовни резервати кои 
ќе ќ бидат доделени со одделен акт. 

3. Задача на Управата е: 
— да обезбеди одгледување на постојните рет-

ки видови дивеч к според потребите да внесе нови; 
— да одгледува квалитетен заштитен дивеч; 
— да ги испитува условите за животот на ди-

вечот и влијанието на средината на нивниот развој; 
— да се грижи за организирање на ловот во 

ловните подрачја од своите ловишта. 
4 Управата ги презема сите права и обврски, 

како и сиот имот со кој управуваат ловиштата од 
точка 2 на ова решение. 

Вредноста на имотот ќе се утврди со попис кој 
ќе се состави комисиски. 

Комисијата од претходниот став ќе ја образува 
органот надлежен за работите и задачите на Упра-
вата. 

5. Со Управата управува управен одбор од 7 
члена. 

Управниот одбор се состои од 2 претставници 
на работниот колектив на Управата, а останатите 
членови на одборот ги именува органот надлежен 
за работите и задачите на Управата. 

Директорот на Управата е член на управниот 
одбор по својот положај. 

Управниот одбор се именува на две години. 
6. Директорот на Управата го назначува орга-

нот надлежен за работите и задачите на Управата 
во согласност со Извршниот совет. 

7. Управата може да ги има следните фондови: 
а) фонд за замена и дополнување на основните 

средства; 
б) фонд за наградување на работниците и 

службениците; и 
в) фонд за одгледување на дивечот и племени-

ти, видови риби. 
8. Државен орган надлежен за работите и за-

дачите на Управата е Секретаријатот за земјодел-
ство и шумарство на Извршниот совет. 

9. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
стануваат со работа како установи со самостојно 
финансирање: Ловиштето „Дојран" основано со 
Решението на Извршниот совет бр. 54 од 8 
април 1957 година ѕ „(Службен весник на НРМ" 
бр. 11/57) и ловиштето и фазанерија „Катланово" 
основано со решението на Владата на Народна Ре-
публика Македонија со актот бр. 744 од 12-У11-1932 
годиш. 

10. Ова решение влегува во сила со денот за 
објавувањето во ,,Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бјр. 09—1218/1 
2 јули 1969 година 

Скопје 

Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

116. 
На основа член 25 став 1 од Законот за електро-

стопанските организации и член 17 од Уредбата за 
оснивање на претпријатија и дуќани („Службен 
лист нја ФНРЈ" бр. 51/53) и мнението на Заедница-
та на ј угос ловечкото електростопанство', Извршниот 
совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОСНОВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРЕНОС 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

1. Во решението за основање Претпријатие за 
пренос на електрична енергија (,,Службен весник 
на НРМ" бр. 8/59) во точка 3 по став 1 се додаваат 
два нови става кои гласат: 

„Електричните претпријатија во Скопје, Бито-
ла и Штип ќе издвојат и пренесат на Претприја-
тието и дел од амортизацијата (паричен дел на 
фондот на основните средства) и фондот за заед-
ничка потрошувачка како и дел од основните 
средства што служат на ремонтната група на пра^ 
носот за одржување на далекуводите и трафоста-
ниците. 

Средствата од амортизацијата во претходниот 
став ќе се издвојат и пренесат сразмерно на отпи-
шаниот дел на вредноста на односните средства 
што се пренесуваат на претпријатието. Паричниот 
дел на средствата на фондот за заедничка потро-
шувачка (^ангажиран дел) ќе се подели сраз-

мерно со бројот на запослените работници ЕК) про-
изводството односно преносот на да 31-ХП-1958 
година". 

Сегашниот став 2 станува став 4. 
2. Во точка 6 се додава нов став 2 кој гласи: 
„,Со денот на отпочнувањето на работата на 

претпријатието, електричните претпријатија од 
Скопје, Битола и! Штип ќе престанат со дејноста -
пренос и трансформација на електричната енер-
гија". 

3. О-ва решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на На родна Ре-
публика Македонија" а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1959 година. 

Бр. 09—1188/1 
2 јули 1959 година - ' 

Скопје 

Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Тра,јче Груески, с. р. ЈБупчо Арсов, д. р. 
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117. 
На основа член 48 и 49 од Основната уредба 

за установите со самостојно финансирање („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 51/53), Извршниот совет 
донесува 

) 
РЕШЕНИЕ 

ЗА ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА ДЕТСКИОТ 
ДОМ ВО ВАЛАНДОВО 

1. Детскиот дом во Валандово основан со Уред-
бата за оснивањето и работата на Детскиот дом во 
Валандово („Службен весник: на НРМ" бр. 20/52) 
прогласен за установа со само-стојно финансирање 
со Решение на Извршниот совет ИС бр. 158 од 18-
У1-1956 година (^Службен весник на НРМ" бр. 
18/56) престанува со работа, 

2. Побарувањата, обврските и имотот (недвиж-
ностите) ќе ш преземе Народниот одбор на општи-
ната Валандово, кој ќе ш утврди и реализира по-
барувањата и долговите. 

Извршниот совет ќе ја надокнади евентуалната 
разлика на вишокот на расходите над приходите. 

3. Штитениците од овој Дом ќе се сместат во 
Домот за деца на паднати борци во Делчево. 

4. Со работниците и службениците, ќе се по-
стапи согласно одредбите од Законот за јавните 
службеници. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на 
неговото објавување во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 09—115-6/1 
2 јули 1959 година 

Скопје 

Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

118. 
На основа член 8 ст. 3 од Законот за спречу-

вање на полските штети („Службен весник на 
НРМ" бр. 20/57), Секретаријатот за земјоделство и 
шумарство на Извршниот совет донесува 

^ УПАТСТВО 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАВУВАЊЕ И 

НАГРАДУВАЊЕ НА ПОЛСКИТЕ 
ЧУВАРИ 

I. 
Поставување и наградување на полските чу-

вари ќе се врши според одредбите на член 8 ст. 1 
од Законот за спречување на полските штето и 
ова упатство. 

II. 
Начинот на поставување и наградување на 

полските чувари се одредува во зависност од тоа 
кои полски чувари се во прашање. 

Според -природата на работите што има да се 
обавуваат при непо-средна заштита и чување на 
полските имоти, како и времетраењето на таа за-
штита, односно чување1, полските чувари можат да 
бидат: 

а) постојани полски чувари, чија служба трае 
во текот на цела календарска година и на кои 
чуварската служба им е единствено — главно за-
нимање. 

б) времени полски чувари, кои покрај своето 
главно занимање, ја вршат чуварската служба 
само во текот на сезоната, како споредно занимање. 

III. 
Примање во служба и на постојани и на вре-

мени чувари се врши од страна на месниот одбор, 
односно за седиштето на народниот одбор на оп-
штината, од страна на претседателот на народниот 
одбор, по заклучок на собирите на избирачите со 
писмен договор. 

Со договор од претходниот став, покрај другото, 
се одредува: 

а) за кое време, на кое подрачје (точен опис) 
и од кои полски чувари ќе се врши заштита, од-
носно чување на полските имоти; 

б) во кој вид, која висина, за кое време и на 
каков начин ќе се врши исплатување на награда 
на полскиот чувар; 

в) за кое време се склучува писмен договор за 
примање во служба на полскиот чувар, со клаузула 
за евентуално продолжување важноста на дого-
ворот, а во согласност со заинтересираните страни. 

IV. 
Наградата на полскиот чувар е, по правило, 

парична. По исклучок, а во зависност од месните 
прилики и обичаи, особено за времени чувари, кои 
работите на заштитата, односно чувањето на пол-
ските имоти ги вршат1 само во текот на сезоната 
како споредно занимање, наградата може да биде 
и во натура или комбинирано (во натура и пари-
чно). При плаќањето! во натура се одредуваат и 
производите со кои се врши плаќање. 

Начинот односно висината на наградата од 
претходниот став, се утврдуваат на собирите на 
избирачите. 

V. 
За заштита и чување на полските имоти, нив-

ните сопственици се задолжуваат да му плаќаат 
соодветен дел од утврдената, односно здоговорената 
награда на полскиот чувар, кој се одредува по 
единица површина, зависно од категоријата на зем-
јата Овдеви, бавчи, овошни градини, лозја и др.) и 
културата (жита, фуражни, индустриски и др. про-
изводи). 

Задолжувањето од претходниот став ќе се врши 
по списокот кој претставува составен дел на пис-
мениот договор што се склучува помеѓу полскиот 
чувар и месниот одбор, о-дносно претседателот на 
народниот одбор, во седиштето на народниот одбор 
на општината. 

VI. 
При одредувањето' на начинот за наградување 

на полскиот чувар може да се предвиди и начинот 
за исплатување на наградата, а која, на пример, 
би можела да се врши месечно — во една или два 
рати, ако плаќањето се врши во пари или по при-
бирање на жетвата, односно плодови^ ако1 плаќа-
њето се врши во натура. 

Наплатувањето на наградата полскиот чувар 
може да го врши или непосредно од самите соп-
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ствеѕнмци на полските имоти по списокот на задол-
женијата или посредно' преку месниот од,бор1 

кој при прибирањето на разни давачки од сопстве-
ниците може да прибира и соодветен дел од одре-
дената награда заради заштита и чување на нив-
ните полски имоти. Кои од овие два веда Ќе се 
примени, се утврдува со ,писмен договор. 

VII. 
Начин! на договарање за наградата, времетрае-

њето и др. ќе зависи од тоа дали се во прашање! 
постојани или времени полски чувари. 

За постојани полски чувари, по п,равило, на-
градата се одредува за време од една година, до-
дека за 'времени чувари наградата се ограничува 
само за време на сезоната, а која може да трае 
или од 1 април до 1 ноември на секоја година или 
друг период, во зависност од временските прилики, 
односно од културите. 

VIII. 
Големината на подрачјата на кои полските чу-

вари ќе вршат заштита и чување на полските имо-
ти, ја утврдуваат народните одбори на општините 
однапред, а во зависност од категоријата на зам-
јата, структурата на посевот и важноста на објек-
тите што треба да се заштитат. 

IX. 
Црн приемот во служба на постојаните и вре-

мените полски чувари согласно ќе се применуваат 
и одредбите од член 3 на Законот за работните од-
носи, во врска со одредбите од члед 15 ст. 1 од 
истиот Закон. 

X. 
Ова упатство влегува во сила од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09—2117/2 
27 јуни. 1959 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство 
на 'Извршниот совет, 

Методие Митевски, с. р. 

119. 
На основа член 5 ст. 2 од Законот за спречу-

вање на полската штета („Службен весник на 
НРМ" бр. 20/57), Секретаријатот за земјоделство и 
шумарство на Извршниот совет донесува 

УПАТСТВО 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖ-

НОСТИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ВРСКА СО 
СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЛСКИТЕ ШТЕТИ 

I. 
Според одредбите на член 5 ст. 1 од Законот за 

спречување на полските штети и ова упатство, 
народните одбори на општините, покрај другото, ги 
установуваат и следните права и должности на гра-
ѓаните: 

а) во поглед на користењето на месните па-
сишта и утрини; 

б) во поглед на сезонското преминување преку 
туѓи (полски имоти; 

в) во поглед на пасењето на добиток пред и по 
свршената жетва; 

г) во поглед на преземањето на мерки за обез-
бедување на одделни полски земјишта што се осо-
бено загрозени од добиток. 

Правата и должностите од претходниот став 
народните одбори на општините ги одредуваат со 
одлуки на седниците1 на кои рамноправно учеству-
ваат обата собора, а по прибавените миленија на со-
ветите за земјоделство и шумарство, односно по 
предлози на собирите за избирачите. 

И. 
При установувањето на (правата и должностите 

на граѓаните во поглед на користењето на месните 
пасишта и утрини согласно' ќе се применуваат 
одредбите! од Законот за пасишта,та и утрините од 
општонароден имот („Службен весник на НРМ" 
бр. 19/55), како и прописите што' се донесени врз 

основа на него. 

III. 
Одлуките во поглед на сезонското' преминув,а-

ње преку туѓи полски имоти, а во! подрачјата, кои 
покрај географската и орографската положба прет-
ставуваат места каде што мора да се врши премин 
на луѓе за одеше на работа во земјоделски имоти 
и премин на добиток заради пасење и поење, како 
и премин од летни, во зимски пасишта и обратно, 
треба да содржат: 

а) појас за сезонско преминување со поименично 
назначување на сопственици (по можност со скица): 

б) сезона и 'рокот1 кога се позволува преминува-
ње преку т у ш полски имоти; 

в) можност за премин на возила (запрежни, 
моторни — трактори и сл.) заради обавување иа 
полски работи; 

г) начин на подводување на премин, посебно за 
луѓе и одделни граѓани, посебно за добиток, вози-
ла и др.; 

д) определување дали (преминот ќе се врши без 
или со надоместок, висина на надоместокот и како 
тој ќе се обезбедува и 

г) услови за вршење на премин. 

IV. 
Сезонското преминување преку туѓи полски 

имоти граѓаните го вршат според, (пропишаните ус-
лови и се одговорни за штетите што при такво 
преминување и спротивно на пропишаните услови 
евентуално би ги направиле. 

V. 
Одлуките во поглед на палењето на добиток 

пред и по свршената жетва што ги донесуваат на-
родните одбори на суштините поодделно за едно или 
повеќе населени места, треба да содржат: 

а) месности во кои може и рокот кога може да 
се врши пасење на добиток пред и по свршената 
жетва; 

б) кои граѓани, од кои населени места, во кои 
месности и на кои култури имаат право да вршат 
пасење на добиток; 

в) услови при кои може да се врши пасење на 
добиток пред и ПО' свршената жетва. ' . 
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VI. 
При гасењето на добиток и по свршената 

жетва ќе бидат одговорни сопствениците, односно 
држателите на добитокот, како за евентуални ште-
ти направени за време на нагласувањето, така и за 
неползување на предвидените услови за паша. 

VII. 
Заради обезбедувањето на одделни земјишта 

што се особено загрозени од добитокот, народните 
одбори на општините, но -предлози на собирите на 
избирачите, можат на сопствениците, на полските 
имоти да им наложуваат преземаше на потребни 
мерки за заштита од добитокот. 

VIII. 
Ова упатство влегува во сила со д,енот на об-

јавувањето во „,Службен весник на Народна Ре -
публика Македонија". 

Бр. 091—21117/2 
27 јуни 1959 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет, 

Методие Митевски, с. р. 

120. 
На, основа член 12 ст. 2 од Законот за основање 

Виша стопанска школа во Скопје („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 20/58), Советот за просвета на НР 
Македо-нија донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ВОНРЕДНО ШКОЛУВАЊЕ НА 

ВИШАТА СТОПАНСКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ 

1. На Вишата стопанска школа во Скопје се 
воведува вонредно школување. 

2. На вонредното школување од претходната 
точка сходно се применуваат одредбите од Законот 
за основање Виша (стопанска школа во' Скопје и 
другите прописи што аважат за редовното школ,у-
вање во споменатата школа. 

3. Оваа одлука влегува во сила од денот ча 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија", а ќе се применува-од учеб-
ната 1959/60 година. 

Бр. 01—1347/3 
27 јуни 1959 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета на НРМ, 
Петар Здравковски, с. р. 

По извр-шеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за уста-
новите за препшшлско воспитување, објавен во 
„Службен весник на НРМ" бр. 23/59, се поткрад-

нала долунаведената грешка, поради што се дава 
следната 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВИТЕ ЗА ПРЕТ-

ШКОЛСКО ВОСПИТУВАЊЕ 

Во членот 20 под в) во вториот ред наместо 
,,член 19" треба да стои „член 18". 

Од Народното собраните на Народна Република 
Македонија, Скопје, 25 јули 1959 година. 

' По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за финан-
сирање изградбата на подробната каналска мрежа, . 
објавен во „Службен весник на НРМ" бр. 23/59, се 
поткраднала долунав одената грешка, поради што 
се дава следната 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБА-

ТА НА ПОДРОБНАТА КАНАЛСКА МРЕЖА 

Во членот 2 став 1 во првиот ред наместо збо-
рот „се" треба да стои зборот „со". 

Од Народното собрание на Народна Република 
Македонија, Скопје, 25^11-1959 година. 

Огласен дел 
кони УРСИ 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА СЕКРЕТАРИЈА-
ТОТ ЗА ТРУД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на едно РЕФЕРЕНТСКО работно 

место 

Услови: завршен правен факултет. 
Прио,ритет имаат лица со подолг работен стаж. 
Основна плата по Законот за јавните службе-

ни,ци, а положајна спрема Одлуката за положајни-
те плати. 

Молбите со кратка биографија и ком,плетирани 
со документи предвидени со чл. 31 од Законот за. 

I јавните службеници, ќе се примаат најдоцна 15 
дена по објавувањето' ша конкурсот. (1480) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА НАРОДНИОТ 
ОДБОР НА КУМАНОВСКА ОКОЛИЈА -

КУМАНОВО 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување упразНѕѕтото работно место 

УПРАВИТЕЛ на Околиската општа болница 
Куманово 

УСЛОВИ: 
За завршен медицинс,ки факултет, положен 

испит и најмалку пет години практика, по правило 
болничка. 
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Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а положајна по Правилникот за положајните 
плати на Болницата. 

Молбите таксирани со 30 динари таксени мар-
ки се поднесуваат др конкурсната комисија. 

Кандидатите покрај молбите треба да прило-
жат: биографија, документи: по чл. 31 од Законот 
за јавните службеници и документи за работен 
стаж. 

Рок за доставување на молбите е 15 дена по 
објавувањето на конкурсот во' „Службен весник на 
НРМ". (1495) 

Врз основа на Заклучокот на Советот за про-
света, донесен на седницата одржана на 20-УП-1959 
година, Секретаријатот за просвета на Народниот 
одбор "на Скопска околија 

објавува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

А. За пополнување на упразнетите работни ме-
ста во проев етно- под агошката служба и тоа: 

— еден просветен советник по историја 
— еден просветен советник по француски јазик 
— еден просветен советник за технички школи 
— еден просветен советник за медицински 

школи 
— еден просветен советник за претшколски и 

вонпжолски установи 
— еден просветен советник за шипПарСјки и1 

турски наставен јазик во одделенска на-
става. 

УСЛОВИ: 
Под точка 1 и 2 завршен филозофски факултет 

и над 10 години наставна практика. Под точка 3 
завршен технички факултет — машински електро 
отсек и над 10 години служба. Под точка 4 завршен 
медицински факултет и над 10 години служба. Под 
точка 5 завршен филозофски факултет и над 10 
години практика. Под точка 6 завршена ВПИЕ или 
учителска школа со над 10 години служба и поло'-
жен стручен испит. 

Б. Пополнување на упразнегите места на ди-
ректори на училишта и управители на интерната 
на подрачјето на Скопска околија: 

СО ВИСОКА ИЛИ ВИША ШКОЛСКА СПРЕМА, 
ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ И 10 ГОДИНИ 

ПРАКТИКА 
—. директор на Техничка градежна школа 
— директор на Техничка машинска школа 
— директор на Трговска школа 
— директор на Основно осумгодишно училиште 

„Даме Груев" 
— директор на Основно осумгодишно училиште 

„Кочо Рацин" 
— директор на Основно осумгодишно училиште 

„Васил Главинов" 
— директор на Основно осумгодишно училиште 

„Тефејуз". 
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СО ВИСОКА ШКОЛСКА СПРЕМА, ПОЛОЖЕН 
СТРУЧЕН ИСПИТ И НАД 5 ГОДИНИ СЛУЖБА 

— директор на УЗУС ,Димитрие Туцовиќ". 

СО ВИСОКА, ВИША ИЛИ СРЕДНА СТРУЧНА 
СПРЕМА, ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ И НАД 

10 ГОДИНИ СЛУЖБА 
За град 
— управник на Интернат на Учителската школа 
— управник на Интернат на Индустриската 

школа. 
За село 
— директор на Основно училиште с. Студени-

чани 
— директор на Основно училиште с. Зелениково 
— директор на Основно училиште с. Петровец 
— директор на Основното училиште Колонија 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ? НА УПРАЗНЕТИТЕ НА-
СТАВНИЧКИ И УЧИТЕЛ СКИ МЕСТА НА ПОД-

РАЧЈЕТО НА СКОПСКА ОКОЛИЈА ЗА 
УЧЕБНАТА 1959—1960 ГОДИНА 

А. Места за кои е потребна висока школска спрема 
1. РАБОТНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ 

— професор по југословенска книжевност 1 
— професор по општествено економско 

образование 1 
2. ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

— градежни инженери 9 
— геодетски инжен-ери 4 
— машински инженери 8 
— електро' инженери 4 
— професори по математика 2 

3. ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ 
— професори по право ' 2 
— професори по статистика 1 
— професор за социјална мед. и психона-

талогија 1 
4. ЕКОНОМСКА ШКОЛА 

— (Професори по книговодство 4 
— професор по право 1 

5. ШКОЛА ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 
— професор по англиски јазик 1 
— професор по историја 1 
— професор по паѓал оти ја, фармалогија и 

интерни 1 
6. ГИМНАЗИЈА „ЈОСИП БРОЗ ТИТО" 

— професор по историја и државно уре-
дување 1 

7. УЧИТЕЛСКА ШКОЛА „НИКОЛА КАРЕВ" 
— професори по математика 2 

8. ГИМНАЗИЈА „ЦВЕТАН ДИМОВ" 
— професор по македонски јазик 1 
— професор по историја 1 
— професор по друштвоно уредуваше на 

ФНРЈ 1 
9. АЛБАНСКА УЧИТЕЛСКА ШКОЛА 

— професор по француски јазик 1 
— професор по хемија 1 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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10. СРЕДНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
— професори по клавир 2 
— професори по виолина 4 
— професор по корепетирање 1 
— професор по кларинет 1 
— професор по труоа и хорна Л 

11. ШКОЛА ЗА САНИТАРНИ ТЕХНИЧАРИ 
— професор по микробиологија 1 
— професор но хигиена и хигиенска за-

штита 1 
12. МАЈСТОРСКА ШКОЛА 

— машински инженери 1 
13. ШКОЛА ЗА ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАРИ 

— професор по фармацевтска група пред-
мети 1 

— професор по германски јазик 1 
14. УЧИЛИШТЕ ЗА ЗАВАРИ И ЗАБОТЕХНИ-

ЧАРИ 
— професори по стоматологија 2 

15. БАЛЕТСКА ШКОЛА 
— професор по корепетирање 1 

16. ТРГОВСКА ШКОЛА 
— професор по хемија 1 

17. УЗУС „ДИМИТАР ВЛАХОВ" 
— професор по1 политичка економија 1 

18. ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ВОЗРАСНИ 
„БЛАГОЈ ДАВКОВ" 
— професор по политичка економија 1 

Б. Места за кои е потребна висока или виша 
стручна спрема 

Предмет математика 
За град 

- Основно училиште „-Васил Главинов" 
- Основно училиште „Даме Груев" 
- Основно училиште „Кузман Ниту" 
- Основно училиште ,/Карпуш" 
- Основно училиште „Кочо Рацин" 
- Основно училиште „Благој Давков" 
- Основно училиште ,/Доситеј Обрад овиќ" 
' Основно училиште „Климент Охридски" 

Основно училиште „Стиф Наумов" 
- Основно училиште ,/Кирил и Методи —-

Маџари 
- Основно училиште „Моша Пијаде" 
- Основно училиште „Тефејуз 
Училиште за возрасни „Александар Урда-
ревски" 
За село 

Основно училиште е. Ракотинци 
- Основно училиште с. Драчево 1 

- Основно училиште с. Студеничани 
- Основно училиште с. Петровец 
- Основно училиште ,,,Ми,рче Ацев" — Ѓорче 

Петров 
- Основно училиште „Моша Пијаде" — Ѓорче 

Петров/ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

Предмет физика — математика 
За град 

. УЗУС „Коце Металец 
- Индустриско училиште 
Основно' осумгодишно училиште „Кузман 
Шапкаров" 

— Основно осумгодишно' училиште „Владимир 
Назор" 1 

— Основно осумгодишно училиште „Коле Не-
делков" 1 

— Основно осумгодишно училиште „Карпуш" 1 
— Основно осумгодишно училиште „Владо 

Тасевски" 1 
— Основно осумгодишно училиште „Моша Пи-

јаде" 1 
За село' 

— Основно осумгодишно училиште с. Драчево 1 
— Основно осумгодишно училиште с. Зелени-

ково 1 
— Основно осумгодишно училиште с. Кучевиште 1 
— Основно осумгодишно училиште с. Љубанци 1 
— Основно' осумгодишно училиште с. Колонија 1 
— Основно осумгодишно училиште с. Милади-

новци I 
— Основно осумгодишно училиште с. Рашче 1 
— Основно осумгодишно училиште с. Кучково 1 

Предмет физика 
За град 

— УЗУС „Димитрие Туцовиќ" 1 
— Основно осумгодишно училиште „Даме 

Груев" 1 
— Основно осумгодишно училиште „Гоце 

Делчев" 1 
!— Основно осумгодишно училиште „Стиф 

Наумов" 1 
За село 

— Основно осумгодишно училиште с. Ракотинци 1 

Предмет македонски јазик 
За град 

— Основно осумгодишно училиште „Васил 
Главинов" 1 

— Основно осумгодишно училиште ,/Кузман 
Шапкарев" 1 

- - Основно осумгодишно училиште „Благоја 
Давков" ^ 1 

— Основно осумгодишно училиште „Никола 
Вапцаров" 1 

— Основно осумгодишно училиште ,/Гоце 
Делчев" ( 1 
За село 

— Основно осумгодишно училиште о. Ракотинци 1 
— Основно осумгодишно училиште с. Студени-

чани " 1 
— Основно осумгодишно училиште1 с. Кучевиште 1 
— Основно осумгодишно1 училиште Колонија 1 
— Основно осумгодишно училиште с. Кучково 1 

Предмет српски јазик 
За град 

— Основно осум годишно1 училиште ,/Климент 
Охридски" 1 

Предмет поштарски јазик 
За село 

— Основно осумгодишно1 училиште с. Рашче 1 

Предмет српски јазик 
За село 

— Основно осумгодишно училиште во с. Ра-
котинци 1 
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Основно осумгодишно училиште во с. Дра-
чево 1 
Основно осумгодишно училиште во с. Ку-
чевиште 1 
Основно осумгодишно училиште во с. Љу-
банци 1 

Предмет француски јазик 
За град 

' Основно осумгодишно училиште „Браќа 
Миладинови" 1 

- Основно осумгодишно училиште „Иво Ри-
бар Лола" 1 

- Основно осумгодишно училиште „Моша 
Пијаде" 1 
За село 

- Основ-но осумгодишно училиште с. Ракотинци 1 
- Основно осумгодишно училиште с. Студе-

ничани 1 
- Основно осумгодишно училиште с. Љубанци 1 
- Основно осумгодишно училиште с. Куче-

виште 1 
- Основно осумгодишно училиште с. Кучково 1 

Предмет турски јазик 
За град 

- Основно осумгодишно училиште „Тефејуз" 1 

Предмет1 историја 
За град 

- Основно училиште ,,Васил Главинов" 1 
- Основно училиште „Глигор Прличев" 1 
- Основно училиште „Кочо Рацин" 1 

За село 
- Основно осумгодишно училиште с. Ракотинци 1 
- Основно осумгодишно училиште с. Петровец 1 
- Основно осумгодишно училиште „Мирче 

Ацев" — Ѓорче Петрш 1 

Предмет историја — географија 
За град 

- Основно осумгодишно училиште „Кирил и 
Методи" — Маџари 1 

- Основно осумгодишно училиште „Лирија" 1 
- Основно осумгодишно училиште „Алексан-

дар Урдаревски" 1 
За село 

- Основно осумгодишно училиште с. Зелени-
ково 1 

- Основно1 осумгодишно училиште с. Куче-
виште . 1 

- Основно осумгодишно училиште с. Љубанци I 
- Основно осумгодишно училиште с. Кучково ) 
- Основно осумгодишно училиште с. Рашче 1 

Предмет географија 
- Основно осумгодишно училиште „Ѓуро С^лај" 1 
- Основно осумгодишно училиште „Стив 

Наумов" 1 
За село 

- Основно осумгодишно училиште с. Ракотинци 1 
- Основно осумгодишно училиште с. Драчево I 
- Основно осумгодишно училиште с. Колонија 1 
- Основно осумгодишно училиште „Мирче 

Ацев" — Ѓорче Петров 1 

— Основно осумгодишно училиште ,,Моша Пи-
јаде" — Ѓорче Петров. 1 

Предмет биологија 
За град 

— Основно осумгодишно училиште „Кузман 
Шапкаров" 1 

— Основно осумгодишно училиште „Шегош" ' 1 
— Основно осумгодишно училиште ,,Лирија" 1 

За село 
— Основно осумгодишно училиште с. Драчево 1 
— Основно осумгодишно училиште ,с. Студени-

чани 1 

Предмет физика — хемија 
За село 

— Основно осумгодишно училиште „Моша Пи-
јаде" — Ѓорче Петров! 1 

с 
Предмет биологија — хемија 

За град 
— Основно осумгодишно училиште „Моша Пи-

јаде" 1 
— Учителско-домаќинка школа 1 
— Основно осумгодишно^ училиште „Лирија" 1 

За село -
— Основно осумгодишно училиште с. Љубанци 1 
— Основно осумгодишно училиште с. Рашче 1 

Предмет цртање 
За град 

— Основно осумгодишно училиште „Браќа Ми-
ладинови" I 
За село 

— Основно осумгодишно училиште с. Ракотинци 1 
— Основно осумгодишно училиште с. Петровец 1 

В. Места за кои е потребна виша или средна 
стручна спрема 
Предмет музика 

За град 
— Учителска школа „Никола Карев" 1 
— Основно осумгодишно училиште „Карпуш" 1 
— Основно осумгодишно училиште „Гоце 

Делчев" 1 
— Основно осумгодишно училиште „Климент 

Охридски" 1 
— Основно осумгодишно учи лирите „Лирија" 1 

За село 
— Основно осумгодишно училиште с. Зеле-

никово 1 

Предмет фискултура 
За град 

— Школа за медицински сестри 1 
— Албанска учителска школа 1 
— Техничка школа 1 
— Трговска школа 1 
— УЗУС „Коце Металец" I 
— УЗУС „Димитрие Туцовиќ" 1 
— Основно' осумгодишно училиште „Васил 

Главинов" 1 
— Основно осумгодишно^ училиште „ Д а м е Груев" 1 
— Оловно осумгодишно училиште „11 октомври" 1 
— Основно' осумгодишно' училиште „Иво Рибар 

Лола" 1 
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Забарство 
— Училиште за забари и заботехничари 

1 Инструктори медицински сестри 
— Училиште за медицински сестри 

1 — Училиште за болничари 4 

I Д. Места за кои е потребна ВПСШ, средна 
I стручна школа или квалификација за 
1 висококвалификуван работник 

учители по кракса — кожарци 
I — УЗУС „Димитар Влахов" 
I Учители по пракса трговија 
I — Трговска школа 

Учители по пракса готварство 
Угостителска школа 

Учители по пракса графика 
I — Уметничка школа 

Учители по пракса керамика 
— Уметничка школа 

Шеф на работилница 
— Индустриско училиште 

.— Основно осумгодишно училиште „Гоце Делчев" 1 
— О,снов!но осумгодишно училиште „Доситеј 

Обрадовиќ" 
-— Основно осумгодишно училиште „Климент 

Охридски" 
— Основно осумгодишно училиште „Кирил и 

Методи" — Маџари 
— Основно осумгодишно училиште „Лирија" 
— УЗУС „Никола Тесла" 

За село 
— Основно осумгодишно училиште1 е. Ракотинци 
— Основно осумгодишно училиште с. Зелениково -
— Основно осумгодишно училиште1 с. Петровец 

Предмет музика и цртање 
За село 

— Основно осумгодишно' училиште с. Кучевиште 

Предмет цртање и фискултура 
За село 

— Основно осумгодишно училиште с. Милади-
новци 

— Основно осумгодишно училиште с. Рашче 

Предмет политехничко образование — воспитание 
За град 

— Основно осумгодишно училиште „Васил Гла-
винов" 1 

— Основно осумгодишно училиште „Јане Сан-
дански" - 1 

— Основно осумгодишно училиште ,Даме Груев" 1 
— Основно осумгодишно училиште „Кузман 

Шапкаров" 1 
— Основно' осумгодишно' училиште „Браќа 

Миладинови" 1 
— Основно осумгодишно училиште „Глигор 

Прличев" 1 
— Основно осумгодишно училиште „Ѓуро Салај" 1 
— Основно осумгодишно училиште „Владимир 

Назор" 1 
— Основно осумгодишно училиште ,Д!во Рибар 

Лола" . 1 
— Основно осумгодишно училиште „К. Ј. Питу" I 
— Основно осумгодишно училиште „Коле Не-

делковски" 1 
— Основно осумгодишно училиште „Гоце Делчев" 1 
— Основно осумгодишно училиште „Кочо Рацин" 1 
— Пионерска дом „Иднина" 1 

За село 
— Основно' осумгодишно' училиште с. Петровец 1 

Стручни предмети 
За град 

Ниша музичка школа о 
— наставник по клавир 1 
— наставник по виолина 2 
— наставник по солфеж 1 

Електромрежа 
— Индустриско училиште 1 

Метална струка 
— Индустриско училиште 1 

Е. Основни учители 

а) Учители за основна настава со наставен јазик 
македонски 

За град 
— Основно о-сумгодишно училиште „Његош" 1 
— Основно осумгодишно училиште ,,Карпуш" 1 
— Основно осумгодишно училиште „Јане Сан-

дански" 2 
— Основно осумгодишно училиште „Доситеј 

Обрадовиќ!" 1 
— Основно осумгодишно училиште „Климент 

Охридски" 1 
— Основно осумгодишно училиште „Кирил и 

Методи" — Маџари 2 
За село 

— Основно осумгодишно училиште „М. Пија-
де" - Ѓ. Петров" 1 

— Основно осумгодишно училиште „ЈУГ. Ацев" 
— Ѓ. Петров 1 

— Основно осумгодишно училиште с. Усје 1 
— Основно осумгодишно училиште с. Јаболци 1 
— Основно осумгодишно училиште с. Држилово 1 
— Основно осумго-дишно училиште с. Елово 1 
— Основно осумгодишно училиште с. ,Цветово I 
— Основно осумгодишно училиште с. Осинчани I 
—. Основно осумгодишно училиште с. Раштак 1 
— Основно осумгодишно! училиште с. Бродец 1 
— Основно осумгодишно училиште с. Мирковци 2 
— Основно осумгодишно училиште с. Бањани 1 
— Основно осумгодишно училиште с. Чучер I 
— Основно осумгодишно училиште Колонија 1 
— Основно осумгодишно училиште с. Белимбегово д 
— Основно осумгодишно училиште с. Кожле 1 
— Основно осумгодишно училиште е. Петровец 1 
— Основно осумгодишно училиште с. Д. Коњаре Ј 
— Основно осумгодишно училиште с. Г. Коњаре 1 
— Основно осумгодишно училиште с. Кучково 2 
— Основно осумгодишно училиште' с. Матка 1 
— Основно осумгодишно училиште с. Долно 

Соње 1 
— Основно осумгодишно училиште с. Волково 1 
— Основно осумгодишно училиште) с. Д. Нерези 1 
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б) Учители за основни школи со наставен јазик 
српски 

За село 
— Основно училиште село' Долно Коњари 1 

в) Учители за основни школи со наставен јазик 
шиптарски 

За село' 
— Основно училиште с. Мојанци 1 
— Основно училиште с. Страчинци 1 
— Основно' училиште с. Чифлик 1 
— Основно училиште с. Св. Петка 1 
— Основно училиште с. Патишка Река 2 
— Основно училиште с. Црни Врв 2 
— Основно училиште с. Батинци I 
— Основно' училиште с. Равни Габер 1 
— Основно училиште с. Д. Количани 1 
— Основно училиште с. Црвена Вода 1 
— Основно училиште с. Алдинци - 1 
— Основно училиште с. Вражале 1 
— Основно' училиште с. Дејковец 1 
— Основно училиште е. Тисовица 1 
— Основно училиште с. Љуботен 2 
— Основно училиште с. Брест 2 
— Основно училиште е. Горно Блаце 2 
— Основно училиште с. Долно Блаце 1 
— Основно училиште с. Глумово' 1 
— Основно училиште с. Ласкарци 1 
— Основно училиште с. Долно Свиларе I 
— Основно училиште с. Семениште 1 
— Основно училиште с. Чајлане 1 
— Основно училиште е. Паничаре 1 
— Основно училиште с. Горно Свиларе 1 
— Основно училиште с. Буковиќ: 1 

г) Учители за основни школи со наставен 
јазик турски 

За град 
— Основно училиште „Вук Караџи(ќ" 8 
— Основно училиште „Тефејуз" 3 

За село 
— Основно училиште с. Средно Коњаре 2 

д) Учители за специјални паралелки 
— Основно осумгодишно училиште ,ДБегош" 1 

ѓ) Воспитани! во детски градинки и забавишга 
Македонски наставен јазик 

За град 
— Забавиште „Ј. К. Џинот" , 1 
— Забавиште ,,Братство единство" 1 

Турски наставен јазик 
—- Забавиште „Братство единство" 1 

У С Л О В И : 
За наставен кадар во техничко училиште имаат 

право на конкурс и лица што имаат завршено ви-
ша стручна школа или средна стручна школа, по-
ложен стручен испит и 10 години; служба. 

Учителите кои ќе конкурираат во школите во . 
градот и Ѓорче Петров треба да имаат положено 
стручен испит и минимум 4 години учителска прак-
тика, 

На учителите во селата им припаѓа бесплатен 
стан и огрев, во колку ги исполнуваат условите по 
Одлуката за бесплатен стан и огрев. 

На Наставничкиот персонал по стручно-теорет-
ските и практичните предмети им следува одделен 
додаток. 

Заинтересираните кандидати треба да се јаву-
ваат до школските одбори. Можат да се поднесу-
ваат мо!л!би и до повеќе ШКОЛСКИ одбори само во 
секоја молба кандидатот е должен да наведе во 
која школа најповеќе би сакал да биде примен. 

Кон молбата треба да бид,ат приложени: 
1. податоци за движењето во службата и доку-

менти со кои се потврдуваат разложите поради кое 
се бара примањето во служба, и согласност од ус-
тановата; 

2. документи за школски односно стручни ква-
лификации; 

3. (за наставници што се на служба) препис од 
оценките — карактеристиките за работа во по-
следните три години, решение за преведување и 
решение за положајната плата оценето од Секре-
таријатот за општа управа; 

4. (за приправници) сите документи предвиде-
ни вр чл. 31 од Законот за јавните службеници. 

Во молбата треба да беде наведена точната 
адреса на боравењего на кандидатот во месец сеп-
тември 1959 година. 

Рок за пријавување на конкурсот е 20-УШ-1959 
(година. 

20-УП-1959 год. -
Скопје ^ 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 75 на 
страна 325 е запишано следното1: Согласно со потвр-
дените правила од Советот за стопанство на Народ-
ниот одбор на Скопска околија, дејноста на Зем-
јоделската задруга „Први мај", село Долно Соње -
Скопско, во иднина е: 

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

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели, пре-ку создавање 'на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. ковачко-иалбатски услуги; 

10. пчеларство; и 
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И. услуги со мелење на житарици - и сточна 
храна. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје', Фи 
бр. 946/58. (346) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 31 на 
страна 121 е запишано следното: Согласно со потвр-
дените правила од Советот за стопанство на Народ-
ниот одбор на општината Петровец, дејноста на 
Земјоделската задруга „Братска слога", село Ог-
њанци — Скопско, во иднина е: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
(користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи,-
тели, преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

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

6. организирање на штедење и кредитирање; 
7. преработка и доработка на земјоделски про-

изводи; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; и 
9. услуги со мелење на житарици и сточна 

храна. 
Исто така на одржаното вонредно собрание на 

задругата на 31-УШ-1958 година стариот управен 
одбор е разрешен од должност. За членови на но-
виот управен одбор се избрани следните лица: Бла-
гоја Атанасовски, Трајан Спасовски, Томе Србинов-
ски, Пано Спасовски, Лазо Репац, Никола Мрџа, 
Мите Атанасовски, Садик Фета и Лиман Мемедов. 

Досегашните потписници на задругата, и тоа: 
Трајан Спасовски, претседател, и Благоја Атана-
совски, член на задругата, се разрешени од долж-
ност и им престанува правото за потпишување. 

За нови потписници ,на задругата се назначени 
следните лица: Цветан Тасевски, управник на за-
другата, и Стојковски Никола, книговодител на за-
другата, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1083/58. (347) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 92 на 
страна 333 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Гевгелија 
бр. 04-5654/1 од 19-ХП-1958 година дејноста на Зем-
јоделската задруга ,/Единство", с. Миравци — Ти-, 
товвелешка околија, во еднина е: трговија на мало 
со колонијал и текстил, откуп и продажба на зем-
јоделски производи, земјоделство и сточарство. 

Исто така на собранието од 5-X-1958 година ста-
риот управен одбор на задругата е сменет од долж-
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ност. За членови на новиот управен одбор се из-
брани следните лица: Николов Ангелов Алексан-
дар, Ташев Костадинов Тодор, Аризановски ,Пет-
ров Илија, Зафиров Илиев Спасо, Зумрова Илиева 
Стојанка, Манчев Ристов Ефтим, Проданов И. Ди-
митар, Цуклев Атанасов Никола и Николов Пистов -
Лазар. 

Досегашните потписници на задругата Риете 
Биновски, управник, и Јован Јованов, раководител, 
се разрешени од должност и им престанува пра-
вото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се избрани 
следните лица: Александар А. Николовски, управ-
ник на задругата, и Цуклевски Атанасов Никола. 
Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето со 
стариот потписник Ристо Блажев, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1033/58. (348) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр, 24 Ја 
страна 59 е за,пишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Гевгелија 
бр. 04-4857/1 од 19-ХП-1958 година дејноста на Зем-
јоделската задруга „Атанас Ѓуров", село Прдејци — 
Гевгелија, во иднина е: откуп и продажба на зем-
јоделски производи, трговија со трговски стоки на 
мало и земјоделство'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1028/58. (351) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 59 на 
страна 235 е запишано следното: Согласно со запис-
никот од одржаното собрание на 18-Х-1958 година 
стариот управен одбор на Земјоделската задруга 
„Напредок", село Пирок — Гостивар, е разрешен 
од должност. За членови 'на новиот управен одбор 
се избрани следните лица: Ахмет Хахихасани, Ил-
ми Сулејмани, Изаир Камбери^ Јусуф Хасани, Ха-
мит Фетаи, Кадри Мустафа, Гани Беќири, Самедин 
Ферати и Рефет Селмани. 

Исто така-за нов потписник на задругата е на-
значен Фета,и Абдулазим Абдулхамид, касиер. Тој 
задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на ов,ластувањето со старите 
потписници Џавит Рушити, управник, Сабрија Илми 
книговодител, и Јусуф Исеини, ,претседател на за-
другата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 995/58. 0352) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 182 на страна 521 е запишано следното: 
Стефановски Златков Ефто, досегашен в. д. дирек-
тор на Шумското индустриско претпријатие ,босо-
то во" — Крива Паланка, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишуваше. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Крива Паланка бр. 03-2018/1 од 3-У1-1958 го-
дина за директор на претпријатието е назначен 
инж. Иван Александров Димитровски. Тој претпри-
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јагнето ќе го ,потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето со стариот потпис-
ник Христовски Љубомир, шеф на сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 172/59. (353) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 200 на страна 533 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието-дуќан за колонијал на мало 
„Колонија", Скопје, бидејќи со решението бр. 
12305/2 од 27-ХП-1958 година е припоен кон Прет-
пријатието „Солнце", Скопје, сметано од 1-1-1959 г. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 84/59. (365) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 54 на 
страна 211 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Старо На-
горичане бр. 04-4098/1 од 16-ХП-1958 година фир-
мата на Земјоделската задруга „Лебеда", с. Нику-
љане — Кума,новско, во иднина се менува и ќе гла-
си: Земјоделска задруга „Слога", с. Никуљане -
Кумановско. ' ' 

Согласно со горенаведеното решение се менуза 
и дејноста на задругата, така што во иднина е: 

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

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на ! земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

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

стопанската активност на задругата; 
9. откуп на земјоделски и сточарски произ-

води; 
10. земјоделско производство; 
11. тутуново производство; и 
12. услуги со мелење на брашно. 
Досегашниот потписник на задругата Стојан Д. 

Спасиќ е разрешен од должност претседател на за-
другата и му престанува правото за потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен Илиќ 
Авдона Боро, управник на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 976/58. (355) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 

Бр. 25 - Стр. 421 

под рег. бр. 415 на страна 116 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Идадија" - Скопје бр. 12306/2 од 27-ХП-
1958 година Претприј ати ето-дуќан за колонијал 
„Колонија" — Скопје се припојува кон Претприја-
тието „Солнце" — Скопје, сметано од 1-1-1959 год. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната „Идадија" - Скопје бр. 14753 од 30-Х-1958 год. 
фирмата на Претпријатието-дуќан за колонијал 
„,Солнце" — Скопје во иднина се менува и гласи: 
Претпријатие за промет со индустриско-прехран-
бени производи и предмети за куќни потреби на 
мало ,,Солине" — Скопје. 

Славко Мисаилов, досегашен директор на Прет-
пријатието „Солнце" — Скопје, е разрешен од 
должност директор, а со решението на Народниот 
одбор на општината „Идадија" — Скопје бр. 12305/2 
од 28-ХП-1958 година е поставен за в. д, директор 
и како таков претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овластува-
њето, сметано од 1-1-1959 година. 

Од Окружниот стопански, суд во Скопје, Фи 
бр. 85/59. (366) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 194 на страна 517 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Идадија" — Скопје бр. 8196 од 16-У1-1958 
година фирмата на Угостителскиот дуќан-хотел и 
ресторан „Скопје" — Скопје во иднина се менува 
и гласи: Угостителско нретпријатие-хотел и ресто-
ран „Скопје" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1002/58. (367) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 55 на страна 161 е запишано следното: 
Домазетовски ѓорѓи, досегашен шеф на сметковод-
ството на Претпријатието за фото-оптички услуги 
и трговија „Фбто-центар" — Скопје, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За шеф на сметководството е назначен Ива-
нов Киро, кој претпријатието ќе го потпишува, 
за,должува и раздолжува во границите на овла-
стувањето со старите потписници в. д. директорот 
Боро Панчев Готов и секретарот Иликовски Живко'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 957/58. (368) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 1 на 
страна 1 е запишано следното: Согласно со потвр-
дените правила од Советот за стопанство на Народ-
ниот одбор на општината Ракотинци, дејноста на 
Земјоделската задруга „Црни Бор", село Патишка 
Река — Скопско, во иднина е: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 
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2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели, (преку создавање на разни видови кооперации ; 

3. вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство1; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

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

6. преработка и доработка ,на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. орга-низирање и прибирање лековити рас-

тенија; 
10. домашна ракотворба — ќилимарство; 
11. пчеларство1; и 
-'12. овчарство. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 972/58. (370) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 93 на 
страна 373 е запишано следното: Никола Д а л е в -
ски, досегашен претседател на Земјоделската за-
друга „Прељубиште", с. Прељубиште — Тетовско, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен Па,но 
Ѓорѓиевски), управник на задругата. Тој задругата 
ќе ја. ,потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето со стариот потписник 
Живко Ѓорѓиевски, книговодител. 

Исто така и досегашниот управен одбор н,а за-
другата е (разрешен од должност. За членови на 
новиот управен одбор се избрани следните липа: 
ѓорѓиевски Ристов Симо, Јовановски Стојчев Или-
ја, Крстевски С. Стојан, Фетах Зуљфи Раиф, ѓор-
ѓиевски Здравков Пано, Давковски С. Петар и Ар-
совски В. Боге. 

Од Окружниот стопанск,и суд во Скопје, Фи 
бр. 1013/58. (1374) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 66 на 
страна 269 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Отсекот за стопанство на Народниот одбор 
на општината Петровец — Скопско бр. 5267/1 од 15-
ХП-1958 година се потврдени правилата на Земјо-
делската задруга „Коце Димов", с. Петровец -
Скопско', така што дејноста на задругата во иднина е : 

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

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 

разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. пчеларско производство; 

10. производство и тснв на свињи; 
11. млинарски услуги и преработка на жито; и 
12. продажба ,на земјоделски производи. 
Стариот управен одбор на задругата е разрешен 

од должност. За членови на новиот управен одбор 
се избрани следните лица: Коце Спасевски, Круме 
Димковски, Ефто ТеофилОвеки, Ефтим Саневски. 
Никола Трбоевиќ, Пеце Субашески, Стојче Нико-
ловски, Томе Тасевски и Крсте Димитровски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 987/58. ' (372) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 21 на 
страна 47 е запишано следното: Согласно со потвр-
дените правила од Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Народниот одбор на општината 
Чашка, дејноста на Земјоделската задруга „Мокра", 
с. Горно Врановци — Титоввелешко, во иднина е: 

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

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели, преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските п р о и з в о -

дители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; ^ ^ 

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи ; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на за,другата; 
9. откуп на, земјоделски производи; 

10. трговија на мало; 
11. овчарство'; 
12. земјоделство'; и 
13. пчеларство. 
Стариот управен одбор на задругата е сменет 

од должност. За членови на новиот управен одбор 
се избрани следните лица: Сулејман Таироески, 
Рамадан Алимовски, Шабан Јавовски, Мустафа Лн-
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мановски, Алија Маранцујовски, Исмаил Шолја и 
Рамадан Аќиловски. 

Досегашните потписници на задругата, и тоа: 
Асановски Имеров Ќемал, управник, и Мустафа 
Лимановски се разрешени од должност и им пре-
станува правото за потпишување. 

На одржаната седница на управниот одбор од 
13-ХП-1958 година за нови потписници на 'задру-
гата се избрани следните лица: Сулејман Таиров-
ски, управител, и Јусуф Ајдинов, претседател. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 944/58. (373) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бјр. 86 на 
страна 345 е запишано следното: Согласно со реше- 1 

нието на Народниот' одбор на општината. Теарце 
бр. 03-12499/1 од 27-ХП-1958 година се потврдени 
правилата на Земјоделската задруга ,Д1ирибег", с. 
Беловиште — Тетовско, така што дејноста на за-
другата во иднина е: 

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

2. организирање земјоделско производство на 
земјата "на индивидуа,лните земјоделски производи-
тели, преку создавање на разни видови кооперации; 

3. вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

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

6. преработка и до'работка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигање на кадри нужни за сто-

панската активност на задругата; 
9. трговија на мало со мешани индустриски 

стоки; 
10. мандра и преработка на млечни производи; 
11. трговија на мало со градежни материјали 

и намештај; и 
12. откуп на жив добиток за товење и про-

дажба. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 1004/58. (375) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува, 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 50 на 
страна 197 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Сло-
бода", село Слатино — Тетовско, бидејќи, со реше-
нието на Народниот одбор на општината Теарце 
бр. 13196 од 18-Х1-1958 година е припоена кон Зем-
јоделската задруга „Нова слога", село Лешок -
Тетовско. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 989/5?. (376) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-1-1959 година под рег. бр. 2/56, свеска I е запи-
шана промената на фирмата и дејноста на Тргов-
ското претпријатие на мало „Меркур", од Битола, 
и тоа како следува: 

1) Претпријатието отсега ќе ја носи следната 
фирма: Трговско претпријатие за промет со желе-
зарски стоки и електротехнички материјали и про-
изводи на мало „Меркур" — Битола. 

2) Претпријатието отсега ќе ја обавува следната 
дејност: промет на мало со железарски и метални 
стоки, велосипеди, машини за шиење1 и прибор, зем-
јоделски машини и алат, радиоапарати и прибор, 
електротехнички, санитарен и писта л ационен ма-

. теријал, стакло, порцелан и ќерамичка стока, тех-
ничка стока за снабдување на производствените 
претпријатија и занаетчиството и јажарска стока; 
промет на мало и големо со бои, лакови, хемикалии 
и прибор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 111/59. (42ф 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека - во регистарот на стопанските организации на 
З-П-1959 година под рег. бр. 28/55, свеска I е запи-
шано следното1: Трговскиот дуќан „Аеро", од Би-
тола, престана со својата самостојна работа, би-
дејќи се припојува кон Трговското претпријатие за 
промет со железарски стоки и електротехнички ма-
теријали и производи на мало1 „Меркур", од Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 94/59. (421) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува, 
дека во регистарот на стопанските организации да 
22-1-1959 година под рег. бр. 52/55, свеска I е запи-
шано следното: Се проширува дејноста. на Тргов-
ското претпријатие „Бигла", Демир Хисар, Битол-
ска околија, така што отсега претпријатието покрај 
својата досегашна.дејност ќе обавува и трговија го 
музички инструменти, радио апарати и 1 прибор и 
намештај. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 61/59. (422) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-1-1959 година под рег. бр. 52/55, свеска I е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата „Плуг" во Демир Хисар, во состав на Тргов-
ското претпријатие „Бигла", Демир Хисар — Би,-
толска околија, така што отсега продавницата по-
крај својата досега,шна дејност ќе врши и продаж-
ба на музички инструменти, радиоапарати и прибор 
и намештај. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, фи 
бр. 62/59. (423) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-1-1959' година под, рег. бр. 27/55, свеска I е запи-
шана промената на фирмата и дејноста на Тргов-
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окото претпријатие на мало „Солидарност" од Би-
тола, и тоа како следува: 

1) Претпријатието' отсега ќе ја носи следна!а 
фирма: Трговско' претпријатие за промет со коло-
нијални; стоки на мало „Солидарност", Битола. 

2) Претпријатието отсега ќе ја обавува след-
ната дејност: трговија на мало со алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, прехранбени производи и 
предмети за куќни потреби, тутун, ќибрит и прибор, 
нафта и нафтени деривати, парфимериски и козме-
тички стоки, стакло', порцулан и ќерамични стоки, 
јажарска стока, деликатесни стоки врз база на 
шеќер и какао, преработки од, овошје и зеленчук, 
жита и преработки од житарици, млечни прера-
ботки, бои, лакови и масти, во затворени опаковка 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 51/59. (424) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на. стопанските организации на 
26-1-1959 година под рег. бр. 29/55, свеска I е запи-
шано следното: Трговскиот дуќан „Охрид", од Би-
тола, престана со својата работа, бидејќи се припо-
јува КОН Трговското претпријатие на мало „Соли-
дарност", од, Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 88/59. (425) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-1-1959 година под рег. бр. 27/55, свеска I е запи-
шано' следното: поради припојувањето кон Тргов-
ското претпријатие „Стандард" — Битола, продав-
ниците , „Клуч", „Гра,дешница" и ,ДПик" на Тргов-
ското претпријатие „Солидарност" — Битола пре-
стануваат ,да бидат во негов состав и како- такви се 
бришат од регистарот. 

I 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 87/59. . (426) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-1-1959 година под рег. бр. 18/55, свеска I е запи-
шано' следното: Самостојниот трговски дуќан „Кор-
зо", од Битола, престана со својата работа, бидејќи 
се припои КОН Трговското претпријатие за промет 
со текстил и галантерија на мало „Станд,ард" — 
Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 58/59. ' (428) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-1-1959 година под рег, бр. 246/55, свеска I е за-
пишана промената на фирмата и дејноста на Тр-
говското претпријатие на мало „Стандард", од Би-
тола, и тоа како' следува: 

1) Претпријатието отсега ќе ја носи следната 
фирма: Трговско (претпријатие за промет со тек-
стил и галантерија на мало „Стандард" Битола 

30 јули 1959 

2) Претпријатието отсега ќе ја обавува след-
ната дејност: промет на мало со текстил, кратка и 
плетена стока и конфекција, галантерија, базарска 
стока и играчки, крзнарска стока, производи од 
јута (теписи), парфи-мериска и козметичка стока, 
саати и изработки од племенити метали. 

Од, Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 50/59. (427) 

Окружниот стоп,ански суд во- Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-1-1959 година под рег. бр. 211/55, свеска I е запи-
шано следното: Самостојниот трговски дуќан „Дра-
га", од Битола, престана со својата самостојна ра-
бота, бидејќи се припои кон Трговското претприја-
тие за промет со текстил и галантерија на мало 
„Стандард" — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 60/59. (429) 

СОДРЖИНА 

Страна 
НО. Уредба за основање Републичка комисија 

за преглед, на филмови — — — — — 409 
111. Одлука за расподелба на придонесот за 

кадрови во стопанството што го плаќаат 
стопанските организации и приватните ду-
ќани — - — — — - — — — 409 

112,. Одлука за подигнување споменици на 
борците на Народно-ослободителната бор-
ба во Скопје, Битола, Штип и, Титов Велес 410 

113. Одлука за овластување на Републичкиот 
завод за фи,зичка култура својата вна-
трешна организација д,а ја утврди со 
правилник; — — — — — — — - 41.0 

114. Решение за укинување на Училиштето за 
ученици во стопанството „Крсте Мисир-
ков." во Скоп је — — — — — — — 410 

115. Решение за основање Управа за ловишта 411 
116. Решение за дополнување на решението за 

основање Претпријатие за пренос на елек-
трична енергија — — — — — — — 4Н 

117. Решение за престанок со работа на Дет-
скиот дом во Валандово — — — — 412 

118. Упатство^ за начинот на поставување и на-
градување на полските чува,ри — — '412 

119. Упатство' за установување на правата и 
должностите на граѓаните во врска со 
спречување на полските штети — — — 413 

120. Од,лука за воведување вонредно школу-
вање на Вишата: стопанска школа во 
СкоГпје — — — - - — — — - 4 1 4 
Исправка на Законот за установите за 
претшколско воспитување — — — — 414 
Исправка на Законот за финансирање из-
градбата на подробната каналска мрежа 414 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

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

при Народната банка — Скопје. Графи чки завод „Гоце Делчев" П (3489) — Скопје. 


