
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 25 ноември 1960 
С к о п ј е 

Број 38 Год. XVI 

Претплатата за 1960 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1—698. 

295. 
На основа член 75 став 3 од Уставниот закон, 

Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗЛ ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБО-

ТЕЊЕТО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Член 1 

Во Уредбата за организацијата и работењето на 
Извршниот совет („Службен весник на НРМ" бр. 
21/58 и 20/59; ставот 1 на членот 34 се менува и 
гласи: 

Извршниот совет ги има следните одбори: 
1. Координационен одбор 
2. Одбор за внатрешна политика 
3. Одбор за стопанство 
4. Одбор за перспективен план и 
5. Одбор за орган изацион о - упра в ни прашања. 

Член 2 
Во членот 36 се додава нов став 1 кој гласи: 
„Коордикациониот одбор го сочинуваат прет -

седателот, потпретседателите и секретарот на Со-
ветот, како и членови на Советот кои ги имену-
ва Советот. Претседателот на Извршниот совет е 
пЈретседател на Координациониот одбор. 

Во досегашниот став 1, кој станува став 2 во 
ред 1 вместо зборовите „на одборите" се ставаат 
зборовите „на останатите одбори". 

Член 3 
По член 36 се додава нов член 36а КОЈ гласи: 
„Координациониот одбор: 
1) ја усогласува работата на Советот; 
2) ги претресува нацртите на закони и пред-

лозите на поважните мерки кок се предлагаат за 
седница на Советот; 

3) ги претресува прашањата за законитоста на 
актите на органите, установите и организациите над 
кои надзорот во поглед на законитоста на работата 
го врши Извршниот совет; 

4) ги утврдува одговорите на интерпелациите; 
5) го утврдува предлогот на дневниот ред на 

седницата на Советот; 
6) донесува решенија и одлуки по определени 

итни работи, персонални и други прашања од над-
лежноста на Извршниот совет за кои Советот го 
овласти. 

Решенијата и одлуките од претходниот став се 
донесуваат хако акти на Извршниот совет". 

Член 4 
Во ставот 2 на член 37 по зборот „планови" е« 

става запирка, а зборовите „и перспективниот оп-
штествен план" се бришат. 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
,<Во делокругот на Одборот за перспективен оп-

штествен план спаѓаат прашањата на долгорочниот 
развиток на стопанството и подготвувањето на Пер-
спективниот општествен план на Народна Репуб-
лика Македонија, како и други прашања од сто-
панскиот развиток што се однесуваат до меѓусеб-
ните односи на одделни гранки или области на 
стопанството". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 5 
По точка 1 се става сврзникот „и"; , во тонка 2 

место сврзникот „и" се става точка. Точката 3 е« 
брише. 

Член 6 
Член 48 се брише. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила со денот на'обја-

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

Бр. 09-2331/1 
29 октомври 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, 
Филип Брановски, 

296. 

е. р. 
Претседател, 

Љупчо Арсо*, е. р. 

На основа член 81 од Законот за државната 
управа, Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИ-

ЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ДРЖАВНИОТ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Ставот 1 од член 10 на Уредбата за организа-

м а ата и работата на Државниот секретаријат за 
внатрешни работи („Службен весник на НРМ" бр. 
41/59) се менува и гласи: 

„Во Државниот секретаријат може да има по-
мошници на државниот секретар". 
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Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со нејзиното обја-

вување во „Службен весник на Народна Република 
Македонију". 

Бр. 09-2450/1 
27 октомври 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

297. 
На осло за член 35 став 1, член 45 став 4 од 

Уредбата за организацијата и работата на Изврш-
ниот совет („Службен весник на НРМ" бр. 21/58) 
и точка IV од Одлуката за основање Комисија за 
претставки и поплаки на Извршниот совет („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 11/60;, Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ 

НА ОДБОРИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ КОМИСИИ 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Во од Зорите и постојаните комисии на Извр-
шниот совет се именуваат: 

1. Во Координационо«^ одбор 
а) за претседател: 

— ЉУПЧО АРСОВ, претседател на Изврш-
ниот совет1; 

б) за членови: 
— МЕТОДИ МИТЕВСКИ, ћотпретседател на 

Извршниот совет; 
— АЛЕКСАНДАР ГР ЛИЧКОВ, потпретседа-

тел на Извршниот совет; 
— ФИЛИП БРАЈКОВ СКИ, секретар на из-

вршниот совет; 
— БЛАГОЈ ПОПОВ, претседател на Одборот 

за стопанство; у:< 
— МИТО МИЦАЈКОВ, претседател на Од-

борот за внатрешна политика. 

2. Во Одборот за внатрешна политика 
а) за претседател: 

— МИТО МИЦАЈКОВ, член на Извршниот 
совет; 

б) за членови: 
— БОРО ЧАУШЕВ, државен секретар за 

внатрешни работи; 
— АСЕН СИМИТЧИЕВ, член на Извршниот 

согЈет; 
— БЛАГОЈ ЛЕВКОВ, државен секретар за 

правосудна управа; 
— АСЕН ГРУПЧЕ, претседател на Врховниот 

суд на НРМ; 
— ПАНТА ИЛИЕВ, јавен обвинител на 

ИГМ; 
— ТРАЈКО НИКОВ, јавен правобранител на 

НРМ; и 
— ДОНЕ ИЛИЕВСКИ, помошник државен 

секретар во Извршниот совет. 

3. Во Одборот за стопанство 
а) за претседател: 

— БЛАГОЈ ПОПОВ, член на Извршниот 
совет; 

б) за членови: 
— ВАСИЛ ТУЏАРОВ, член на Извршниот 

совет; 
— РОМАНО МОРИЦ, член на Извршниот 

совет; 
— САЛТИР ПУТИНСКИ, член на Извршни-

от совет; 
— АСЕН СИМИТЧИЕР, член на Извршниот 

совет; 
— БОГЕ КУЗМАНОВСКИ, секретар на Се-

кретаријатот за градежништво на ИС; 
— ЌЕМАЛ СЕЈФУЛА, државен секретар за 

работи на финансиите; 
— БЛАГОЈ СИМЕОНОВ, секретар на Секре- _ 

таријатот за општи стопански работи 
на ИС; 

— СТОЈАН ЌОСЕВ, секретар на Секретари-
јатот за сообраќај на ИС; 

— АНГЕЛ ЧЕМЕРСКИ, директор на Заводот 
за стопанско планираше на НРМ; 

— ВАСИЛ ДИМОВСКИ, член на Главниот 
од^ор на ССМ; и 

— БОШКО ТОНЕВ, директор на Народната 
банка. 

4. Во Одборот за перспективен план 
а) за претседател: 

— АЛЕКСАНДАР ГРЛИЧКОВ, потпретседа-
тел на Извршниот совет; 

б) за членови: 
— ТРАЈЧЕ ГРУЈОСКИ, член на Извршниот 

совет; 
— САЛТИР ПУТИНСКИ, член на Изврш-

ниот совет; 
— ВАСИЛ ТУ ЦАРОВ, член на Извршниот 

солет; 
— АНГЕЛ ЧЕМЕРСКИ, директор на Заводот 

за стопанско планираше на НРМ; 
— ВАНЧО БУРЗЕВСКИ, народен пратеник; 
— КИРО МИЉОВСКИ, професор на Еко-

номскиот факултет; 
— КСЕНТЕ БОГОЕВ, професор на Економ-

скиот факултет; 
— Сите претседатели на народните одбори 

на околиите. 

5. Во Одборот за организационо-управни прашања 
а) за претседател: 

— МЕТОДИ МИТЕВСКИ, потпретседател на 
Извршниот совет; 

б) за чланови: 
— ФИЛИП БРАНКОВСКИ, секретар на Из-

вршниот совет; 
— ЌЕМАЛ С Е Ј У Л А , државен секретар за 

работи на финансиите 
— ВАСИЛ ГОРГОВ, член на Извршниот со-

вет; 
— ПЕТАР ЗДРАВКОВСИ, член на Изврш-

ниот совет; 
— ТРАЈЧЕ ГРУЈОСКИ, член на Извршниот 

совет; 
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— ГОРГИ ЦАЦА, секретар на Секретарија-
тот за законодавство и организација 
на ИС; 

— АЛЕКСАНДАР КРСТЕВСКИ, секретар на 
Секретаријатот за општа управа на ИС; 

— МИРЕ ДОНЕВСКИ, помошник секретар 
на Извршниот совет; 

— КИРО ДОНЕВ, началник на Управата за 
персонални работи на Извршниот совет. 

6. Во Административната комисија 
а) за претседател: 

— РЕИС ШАКИРИ, член на Извршниот 
совет; 

б) за членови: 
— ВАСИЛ ГОРГОВ, член на Извршниот со-

сов ет; и 
— ТРАЈЧЕ ГРУЈОСКИ, член на Извршниот 

совет. 

7. Во Комисијата за помилување 
а) за претседател: 

— МИТО МИЦАЈКОВ, член на Извршниот 
совет; 

б) за членови: 
— МОРИЦ РОМАНО, член на Извршниот 

совет; и 
— РЕИС ШАКИРИ, член на Извршниот 

совет. 
8. Во Комисијата за претставки и поплаки 

а) за претседател: 
— ФИЛИП ВРАЈКОВСКИ, секретар на Из-

вршниот совет; 
б) за членови: 

— ВАСИЛ ГОРГОВ, член на Извршниот 
совет; 

— ТОМО КУТУ РЕЦ, претседател на Одбо-
рот за молби и жалби на Народното со-
брание; 

— БЛАГОЈ ЛЕВКОВ, државен секретар за 
правосудна управа; 

— РАДЕ ГОГОВ, помошник државен секре-
тар за внатрешни работи; 

— БАЈРАМ ГОЉА, член на Секретаријатот 
на Републичкиот совет на синдикатите на 
НРМ; и 

— БРАНИСЛАВ ДИМКОВСКИ, началник на 
Бирото за молби и поплаки на ИС. 

II. Со влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за именување прет-
седатели и членови на одборите и комисиите на 
Извршниот совет („Службен весник на НРМ" бр. 
21/58); и Решението за именување претседател и 
членови на Комисијата за молби и поплаки на Из-
вршниот совет („Службен весник на НРМ" бр. 11/60) 

III. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Бр. 09-2370/1 
29 октомври 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. ЈБупчо Арсов, е. р. 

298. 
На основа став 2 од забелешка 4 кон Тариф-

ниот бр. 97 делот А — производи — на Тарифата за 
данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
20/59, 21/59, 28/59, 31/59, 45/59, 9/60, 13/60, 20/60, 
25/60 и 31/60, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА ВИШ) И РАКИЈА ШТО 
МОЖАТ ДА СЕ ПОТРОШАТ ВО ДОМАЌИН-
СТВОТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ БЕЗ ПЛАКАЊЕ 

ДАНОК НА ПРОМЕТ 

I. 
Производителите на природно вино од сопстве-

но грозје во производната 1960/1961 година, можат 
да потрошат во своето домаќинство без плаќање 
данок на промет по Тарифен број 96 од делот А — 
производи — на Тарифата на данокот за промет, 
по 80 литри п р и р о д н о вино на секој член на дома-
ќинството над 15 годишна возраст. 

II. 
Производителите на природна ракија од соп-

ствени суровини во производната 1960—1961 година 
можат да потрошат во своето домаќинство без пла-
ќање данок на промет по Тарифен број 97 од делот 
А —. производи — на Тарифата за данокот на про-
мет, по 6 хектолитарски степени природна ракија 
на секој член на домаќинството над 18 годишна 
возраст. 

III. 
Како производна 1960—1961 година во смисла на 

оваа одлука се смета: за вино времето од 20 ноем-
ври 1960 до 19 ноември 19611 година, а за ракијата, 
времето од 1 февруари 1960 до 31 јануари 1961 го-
дина. 

IV. 
Оваа одлука влегува во сила со денот ва обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија", а ќе се применува за производ-
ната година за виното и ракијата пропишана во 
точка Ш од оваа одлука. 

Бр. 09-2152/1 
29 октомври 19601 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

299. 
На основа член 4 од Уредбата за организаци-

јата и работата на Републичката комисија за вер-
ски прашања („Службен весник на НРМ" бр. 1/60), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ 

ПРАШАЊА 

1. Во Републичката комисија за верски прашања 
се именуваат: 
а; за претседател; 
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— МТ [ТО МИЦАЈКОВ, член на Извршниот 
сов<;т; 

б) за секретар: 
— ДС НЕ ИЛИЕВСКИ, пом. државен секре-

та]) во Извршниот совет; 
в), за членови: 

— ПЕ ТАР ЗДРАВЕВСКИ, член на Извр-
шниот совет; 

— БОРО ЛИЧЕНОВСКИ, пом. јавен обви-
нител на НРМ; 

— ОСМАН МИФТАРИ, сојузен народен пра-
теник; 

— ДИМИТАР ШОПОВ, секретар на Советот 
за просвета на НРМ; 

— ШУКРИ РАМО, новинар — уредник на 
весникот „Бирлик"; 

— РАДУЛЕ КОСТОВСКИ, помошник дирек-
тор на Уредот за информации на ИС; и 

— ПЕРО ЧОЧОРОВСКИ, советник во Др-
жавниот секретаријат за внатрешни ра-
боти. 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се 
објави во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 09-2387/2 
29 октомври 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

ЗОО. 
На основа член 45 став 2 од Уредбата за орга-

низацијата и работата на Извршниот совет („Служ-
бен весник на ПРМ" бр. 21/58), Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ 

НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I Тонка IV од Одлуката за основање Комисија 
за претставки и поплаки на Извршниот совет 
(„Службен весник на НРМ" бр. 11/60) се менува и 
гласи: 

„Комисијата се состои од претседател и 6 чле-
нови што ги именува Извршниот совет". 

II Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-
зиното објаг,ување во „Службен весник на Народна 
Република Маке, тониј а". 

Бр. 09- 2381/1 
29 октомври 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брановски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

301. 
На основа член 168 од Општиот закон за школ-

ство™ и член 76 и 82 од Законот за гимназијата, 
Советот за просвета на НР Македонија донесува . 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИДОВИТЕ НА ПОФАЛБИТЕ, НАГРАДИТЕ 
И ДИСЦИПЛИНСКИТЕ МЕРКИ И ЗА НАЧИНОТ 
НА НИВНОТО ПРИМЕ ДУВАЊЕ ВО СТРУЧНИТЕ 

УЧИЛИШТА, УЧИТЕЛ СКИТЕ ШКОЛИ 
И ГИМНАЗИЈАТА 

Член 1 
Доделувањето на пофалби и награди и приме-

нувањето на дисциплински мерки спрема учени-
ците во стручните училишта, учите леќите и на нив 
соодветни школи и гимназијата (во натамошниот 
текст: училиште) се врши според одредбите на овој 
правилник. 

I. ПОФАЛБИ И НАГРАДИ 

Член 2 
Со пофалбите и наградите се развиваат пози-

тивните особини кај учениците како личности и 
како членови на колективот, се подигнува нивната 
верба во сопствените сили и им се дава признание 
за постигнатите успеси со истрајна и пожртвуван 
работа во училиштето и вон од него. 

Член 3 
Пофалба и награди се доделуваат на: одделни 

ученици, група ученици, паралелки односно кла-
сови, ученички заедници, ученички организации и 
училиштето како целина. 

Член 4 
Пофалби и награди можат да се доделуваат за: 
1. прилежно и совесно учење, залагање во ра-

ботата и покажување поведен успех во учењето; 
2. залагање и успех во разни слободни актив-

ности и во различни форми од општествениот и 
културниот живот на училиштето; 

3. примерно поведение во училиштето и вон 
од него; 

4. развивање другарски односи и давање по-
мош во работата и учењето; 

5. пожртвуван однос спрема луѓето и заедни-
цата; 

6. постигнат особен успех во општествената ра-
бота, производниот труд и слично . 

Член 5 
При доделувањето на пофалбите и наградите 

треба да се земат предвид сите околности под кои 
се развивала работата заради која ученикот од-
носно учениците се пофалуваат односно награду-
ваат, ушехст и резултатот од работата како и ин-
дивидуалните особини и способности на учениците. 

Успехот на ученикот само во наставата не тре-
ба да биде единствен критериум за давање пофалба 
односно награда. 

Член 6 
Пофалби и награди доделуваат: предметниот 

наставник, класниот раководител, класниот совет, 
директорот, наставничкиот совет, училишниот од-
бор, советот за просвета на народниот одбор и дру-
ги органи, како и стопанските и општествените 
организации и установи„ 

Иницијатива за доделување пофалба или на-
града можат да дадат и општествените односно сто-
панските организации. 
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Член 7 
Пофалбите се доделуваат усно или писмено. 

Член 8 
Награди можат да бидат парични или други 

вредности што одговараат на нивната педагошка 
и друга полезна намена (книги, влезни билети за 
филмски, театарски и други културно-уметнички и 
спортски приредби, платен боравок во летовалиште, 
платено учество во екскурзии, претплати на лис-
тови и списанија, училишен прибор, алат, различни 
апарати, предмети и слично). 

Парични награди се доделуваат за наградни 
теми, задачи, натпревари и слично. 

Член 9 
Доделувањето на пофалбите и наградите, се 

врши на свечен начин по правило пред учениците 
од класот односно училиштето, а по можност и пред 
родителите односно старателот на ученикот. 

Член 10 
Пофалбите и наградите се образложуваат по-

дробно, така што целиот колектив од којшто про-
излегува пофалениот или на градениот ученик или 
групата ученици, да ја сфати оправданоста на по-
фалбата односно наградата. 

Пофалбите и наградите се забележуваат во учи 
лишната документација. 

Член 11 
Средствата за награди на учениците што ги до-

делуваат училишните органи се обезбедуваат со 
финансискиот план на училиштето. 

И. ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ 
Член 12 

Дисциплинските мерки во училиштата се при-
менуваат откако ќе се исцрпат сите други педа-
гошки мерки. 

Член 13 
Дисциплински мерки се применуваат само спре-

ма ученици поединци. 

Член 14 
Дисциплински мерки се применуваат за: 
1. неуредно посетување на училиштето; 
2. неправилен однос кон наставниците и учени-

ците; 
3. лошо држање во училиштето и надвор од 

него; 
4. неправилен и немарен однос кон општестве-

ниот имот во училиштето и надвор од него; 
5. неправилен однос спрема работата во учили-

штето и на разни воншколски активности. 

Член 15 
Спрема учениците во училиштето се примену-

ваат следните дисциплински мерки: 

1. усна опомена од предметниот наставник; 
2. писмена опомена од класниот раководител; 
3. укор од класниот совет; 
4. укор од даректорот; 
5. укор од наставнички от совет; 
6. отстранување од училиштето до крајот на 

учебната година со пра во I а премин во Друго учи-
лиште односно со право' на полагање вонредни ис-
пити ѕо петото или ло друго училиште; 

7. отстранување од училиштето до крајот на 
учебната година без право на премин во друго учи-
лиште а со право на полагање вонреден испит во 
истото или во друго училиште. 

Член 16 
При применувањето на дисциплинските мерки 

не смее да се навредува личноста на ученикот. 
Член 17 

Дисциплински мерки од точките 6 и 7 на член 
15 од овој правилник се применуваат само спрема 
учениците чие поведение е такво да го попречува 
воспитувањето на другите ученици, како и животот 
и работата во паралелната односно училиштето, а е 
во инг ер ес како за самиот ученик така и за уче-
ничкиот колектив од кој се отстранува. 

Член 18 
Дисциплинските мерки од точките 6 и 7 на член 

15 од овој правилник ги изрекнува наставничкиот 
совет во согласност со училишниот одбор на учи-
лиштето. 

Член 19 
Пред изрежувањето на дисциплинските мерки 

од точките 4—7 на член 15 од овој правилник уче-
никот треба да биде писмено комисиски сослушан. 
Комисијата за сослушување на ученикот ја име-
нува директорот на училиштето од редот на настав-
ниците. 

Член 20 
При одредувањето на дисциплинската мерка се 

земаат во предвид сите околности, а особено сте-
пенот на престапот, возраста на ученикот, психич-
ката развиеност, влијанието ка средината во која 
ученикот живее, мотивите поради кои е извршен 
престапот, дотогашното поведение на ученикот, не-
говите лички прилики, неговото држање пред и 
после извршеното дело, како и мислењето од заед-
ницата на учениците, младинската к другите орга-
низации во кои ученикот учествувал, а по потреба 
и на училишниот лекар и психолог. 

Член 21 
Изречените дисциплински мерки се соопшту-

ваат пред учениците од паралелата во која уче-
никот учи. 

Изречената дисциплинска мерка подобро се об-
разложува така што да ја разбере како ученикот 
спрема кој таа се применува, така и ученичкиот 
колектив. 

Член 22 
Изречените дисциплински мерки се забележу-

ваат во соодветната училишна документација и за 
нив писмено се известуваат родителите односно 
старателот на ученикот. 

Член 23 
Против решението за изрежување дисциплин-

ска мерка од точките 4—7 од член 15 на овој пра-
вилник ученикот односно неговиот родител или 
старател како и класната заедница можат Да изја-
ват жалба во рок од 8 дена од соопштувањето на 
решението и тоа: против решението за лзрекнување 
на дисциплинска мерка од точките 4 и 5 — до учи-
лишниот одбор, а пратив решенијата зѕ дисциплин-
ските мерки од точките 6 и 7 — до органот на уцра 
вата надлежен за работите на проев* тата на на-
родниот одбор што ги врши правата ма основач на 
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училиштето, а кога основач на училиштето е сто-
панска или општествена организација односно уста 
нова — до органот на управата на народниот одбор 
на општината надлежен за работите на просветата. 

Жалбата не го одложува извршуваното на ре-
шението. 

Органот од ставот 1 на овој член должен е да 
донесе решение најдоцна во рок од 7 дена по при-
емот на жалбата. 

Член 24 
Класниот совет може да одлучи на ученикот 

спрема кој е применета дисциплинска мерка од 
точките ЗЈ—7 од, член 15 на овој правилник да му 
ја намали оценката по поведение за соодветниот 
наставен период ако утврди дека и по изречената 
дисциплинска мерка ученикот не се поправил. 

Член 25 
Дисциплинските мерки важат само за учебната 

година во која се изречени. 
Органот што ја изрекол дисциплинската мерка 

може по барана на ученикот или: неговиот роди-
тел односно старател или по барање на ученичхата 
заедница како и по своја иницијатива да ја укине 
или ублажи изречената дисциплинска мерка ако 
установи дека ученикот се поправил. Решението за 
укинување или ублажување на дисциплинската мер-
ка се забележува во соодветната училишна доку-
ментација. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за учењето и пове-
дението на учениците од школите за општо обра-
зование („Службен весник на НРМ" бр. 27/53). 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „.Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Бр. 01-1522/1 
25 септември 1960 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета на НРМ. 
Петар Здравевски, е. р. 

302. 
На основа член 77 од Законот за основното 

училиште („Службен весник на НРМ" бр. 35/59), 
Советот за просвета на Народна Република Маке-
донија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЦЕ-
НУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за оценување и напредување 

на учениците во основното училиште („Службен 
» е с т т на ПРМ" Ор. 16/60) членот Зв е« менува и 
РЛвеи: 

Одредбите од член 9 став 1, член 10, 28 и 29 од 
овој Правилник кои се однесуваат на описните 
оценки по наста в но-воспитните области или пред-
мети што се оценуваат со описна и со бројна оцен-
ка ќе се применуваат од учебната година што ќе 
ја одреди дополнително Советот за просвета на 
НР Македонија. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 01-3981/1 
21 октомври 1960 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета на НРМ, 
Петар Здравевски, е р. 

303. 

На основа точка 6 став 1 од Општото напат-
ствие за здобивање стручна спрема на работниците 
со практична работа во претпријатието („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 54/52 год.), во врска со чл. 35 
од Уредбата за пренесување на работите во над-
лежност на сојузните и републичките органи ни 
управата (.»Службен лист на ФНРЈ" бр., 26/56) и чл. 
39 од Законот за органите на управата во Народна 
Република Македонија („Службен весник на НРМ" 
бр. 14/56), Секретаријатот за труд на Извршниот 
совет донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА КНАЛИ-

ФИКУВАН РАБОТНИК ОД ГРАДЕЖНАТА 
СТРУКА 

I. 
Во Програмата за полагање испит за квалифи-

куван работник од градежната струка („Службен 
весник на НРМ" бр. 39/59 г.), во списокот на зазе-
мањата по точка 26 под В на оддел I се додава нова 
точка која гласи: 

27. Пружни работник 

А поглавие Б поглавие 
5, 6, 7 (а и б) а (1 и 5) б (1 и 2) 

Во точка 2 „посебна технологија" — по зани-
мањето произведувач на гипс се додава нов текст 
кој гласи: 

Дружен работник 
При полагањето на практичниот дел од испитот, 

кандидатот треба да покаже потребно знаење, бр-
зина, вештина и самостојност во изведувањето на 
практичната испитна задача, добиена од испитната 
комисија, со употреба на рачен, механизиран и 
суфлежен алат и материјал што се употребува во 
изградба и одржување на железничка пруга. 

1. Делокруг на работа 
(Практична работа) 

а) Долен строј: 
Проверка и дотерување на планум; одводнува-

ње иа патни прелази, одводнување на места под 
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праговите; заштита на косина, усек, засек и високи 
насипи, осигурување на угрозени обали на реки, 
поток или насип со камен. 

б) Горни строј: 
Сечење и .дупчење на шини исправување и 

свиткување на шини, пренесување на шини, завр-
тување на шили, враќање на отпатузани шини, 
привремено обележување на напрснати шини, мон-
тирање на комплетен состав на шини, распоред на 
прагови, замена и монтирање на скретници, пренос 
и манипулација со прагови (обични, специјални, 
бетонски и железни), нега на у град ени прагови, 
обработка на нови прагови, обични и дупли, смену-
вање прагови на пруги, насип, јама и тунел, ком-
плексно решетање на застој, проширување и над-
висување во преодна и пружна кривина, исправу-
вање на шини на колосек, прицврстување и завр-
тување на трифони и заврши со механизиран алат, 
регулисање на колосек по метода „сулфаж", прак-
тично поставување на возила и материјал покрај 
колосекот. 

2. Средства за работа 
а) прибор, алат и машини 
— прибор за мерење должина (метар, челична 

и платнена лента), прибор за мерење на рамнина 
(либела и висок), прибор за мерење на широчината 
и надвишувањата на колосекот, прибор за визи-
рање (визирни крстови), прибор за мерење на до-
трај аноста на шините и прибор за рамнење и под-
рамнување. 

— алат и машини, што се употребуваат при из-
ведувањето на разни кружни работи: лопата, лиз-
гор, кирка, подвич, тесла, сврдел за дупчење на 
дрво и железо, (шини), длето, сечач, пробивач, 
клешта за носење на шини, рачна пиела за сечење 
на железо, (шини), кључ за бургии, кључ за ари-
фови, чекан за ковање на шајки и други железни 
клинци. Рачна и линејка количка. Малина за сни-
вање шини и машина за дупчење на шини. 

Кандидатот, треба да ја знае намената, описот 
и употребата на сите прибери (строеви), рачни и 
механизирани алати што се во употреба во изград-
ба и одржување на железничката пруга. 

Посебна технологија 
Покрај предвидените работи во поглавието оп-

шта технологија, кандидатот од посебна техноло-
гија треба да покаже поголемо познавање на 1ра-
дежниот и другиот материјал и алатот во употреба 
за изградба и одржување на железничката пруга, 
како и елементите на железничката пруга: 

— дрво, камен, чакал, песок, цемент и вар, 
нивните својства, начини за добивање и нивната 
примена за градење и одржување на железничките 
пруги. 

— елементи на пруга — долни строј: опис на 
насип, усек, засек, пропуст, мост, тунел и други 
обезбедувања, канали, заштитни јаркови покрај 
пруга и во \ тунелите — важност и нивното одржу-
вање и чистење; причини за појави шљунчани вре-
ќи во земјаниот тип на железничките пруги — дру-
ги последици од тоа и начинот на отстранувањето, 
причини за настанување на клизишта, бупци и одр-
жување, подготвување на земјиштето, пошумување 
и одржување на шумски снегозаштитни појаси. 

— Читање планови. 

— Горни строј, елементи на горниот строј, нор-
мализира ни типови на шини (ознака, тежина, дол-
жина и ширина); застор, прагови, скретници, ок-
ретници, преносници, систем колосечен прибор. 
Ширина на колосекот ЈЖ. 

Рачен и механизме, н истовар и уто зар на шини 
од вагон на отворена пруга и во склад:иште, зошто 
шините не смеат да се дупчат по швајс апарат, на-
гиб на шините, подложни плочки — улогата и по-
ставувањето преодни везици — улога, завиткување 
на трифони и ковање на шајки — последици од 
неправилно завивање и ковање: 

Прагови: врсти по материјалот^, димедаии и 
тежина, нега на уградените прагови — четовање, 
рамнење, ковање, тестирање и померање, 

бургии — забрана на употреба на бургии од 
непрописни димензии, 

трифони: клинци — улога и значење во врска 
со стабилноста на подлошките и шините и траење 
на праговите. 

катран (пер) — употреба при работата со пра-
гови, 

поправка на широчината на колосекот во пра-
вец и во кривина, заштита на шини и колосечен 
прибор во тунелот од расушување, 

застор: задача и улога, решение на застор од 
чакал, замена на застор од шљунак и згура, 

колосек — уредување во правец, кривина, уло-
га на скусените шини, дилетација — значење, ста-
вови на ши,ни — врста на состави, уредување на 
колосек на патни преоди, наставци, јами за чис-
тење на огин, перони и тунели, 

скретници — видови на скретници на ЈЖ; опис 
на црости скретници, елементи на окретницата — 
значење, главни недостатоци на скретниците и 
окрет пичка граѓа. 

4. Хигиено-техничка заштита: 
Основни правила на хигиената. Шкавче со 

основен прибор за пружање на прва помош. Прва 
помош при разни повреди, сончаница и други не-
згоди. 

Лична заштита на работниците за време на ра-
ботењето, движење по пруга. Попретпазливи мерки 
за време на ракување со разни алати и машини. 

5. Сообраќајни средства 
Прописи за слободен и товарен профил. Про-

писи за движењето и опремата на железнички ко-
лички. Видови на сигнали. С И Г Е АЛИ преку елек-
трично звонце. Пост зј н 1 сигнали. Семафори, пред-
олга^ ли, излезни сигнали. Блок систем. Сигнал за 
лок ом о ТЈ 1 векио т персонал, сигнали на возовите и 
другите возила. Сигнал за железничкиот персонал. 
Железнички и станични постројки и уреди. Возен 
ред. Заштитување на непреодните места. 

II. 
Оваа програма ќе се применува од денот на 

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

Бр. 1560 
7 септември 1960 година Секретар за труд наЈЖ?, 

Скопје Асен Симитчиев, е. р. 
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304. 
На основа член 20 став 3 од Законот за орга-

ните на управата во Народна Република Македо-
нија, Советот за просвета на НР Македонија на 
својата седница од 6. IX. 1960 година 

Констатирајќи на основа извештаите на Заво-
дот за унапредување на школетвото на НРМ за 
успешната организација на наставата во постојните 
усмерени економски училишта во Скопје и Битола, 
во врска со спроведувањето на ставот на Резолу-
цијата за образование на стручните кадри, доне-
сена од Сојузната народна скупштина за индиви-
дуа лиза ци ја на училиштата: 

— дека развојот на стопанството, науката и 
техниката во низа струки внесуваат такви про-
мени што претпоставуваат индивидуализирање на 
стручните училишта и потесно совладување на 
струката низ школувањето; 

— дека совладувањето на струката во енцикло-
педиски вид не дава задоволувачки резултати, би-
дејќи младиот стручњак не е способен да ја врши 
стгецијализираната работа и му треба подолг вре-
менски период за да се приучи, за кое време сто-
панската организација, односно установата во која 
се запеел ува не може да добие квалитетна и висо-
копродуктивна работа; 

— дека во економската струка, според работите 
што влегуваат во нејзиниот склоп, веќе доволно се 
издиференцирани неколку посебни, самостојни спе-
цијалност на какви стопанството токму и рефлек-
тира, како што се: комерцијална, книговодствена 
и финансиска; 

— дека со оглед на барањата и потребите на 
стопанството од разновидни стручни кадри се на-
лагаат измени во начинот на школувањето на еко-
номските техничари, кои, пред се, треба да се одне-
суваат на доближување™ на економското учили-
ште до стопанството како и на внесување прак-
тично-производствен труд како метод во образова-
нието и средство за поврзување на училиштето со 
производната практика; 

— дека измените, според потребите на стопан-
ството за кое, во крајна линија и постојат економ-
ските училишта, треба да се состојат во усмерува-
њето на сегашните економски училишта од општ 
тип, кое треба да се манифестира и низ производ-
ната практика и врз таа основа да се создава спе-
цијализиран стручен кадар за секоја одделна еко-
номска работа, а според потребите на кому ната и 
околината на чие подрачје делува економското учи-
лиште, ја донесува следната 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА УСМЕРУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИТЕ 

УЧИЛИШТА 

1. Народните одбори како основачи на економ-
ските училишта да извршат, според своите потре-
би, односно потребите на стопанските организации 
на своето подрачје, усмерување на определени па-
ралелки на овие училишта, така што покрај пара-
лелките за подготвување стручен економски кадар 
од општ смер тие да подготвуваат економски тех-
ничари и за определена специјалност во економ-
ската струка и тоа: 

а) паралелки од книговодствен смер 
б) паралелки од комерцијален смер 
в) паралелки од финансиски смер. 
2. Усмерувањето да се врши на основа настав-

ните планови и програми што ги донесе Советот за 
просвета на НР Македонија за усмерените економ-
ски училишта. 

3. При усмерувањето тежиштето на оспособу-
вањето на економските техничари да се даде на 
дисциплините од соодветниот смер со тоа што дис-
циплините од другите смерови да се изучат во по-
требниот минимум кој ќе овозможи во дадената 
ситуација економскиот техничар да биде корисно 
употребен. 

4. Да се засили практичниот дел од оспособу-
вањето на економскиот техничар со тоа што по-
крај наставната и феријалната пракса ќе се воведе 
и пракса во соодветно претпријатие во траење од 
еден ден седмично во текот на учебната година, со 
кое ќе се осигури врската меѓу теоретските знаења 
и практиката. 

Бр. 01-3518/1 
6 септември 1960 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за просвета на НРМ, 
Петар Здравевски, е. р. 

ИСПРАВКА 
на Наредбата за местата вон седиштата на о̂ко-
лиските народни одбори во кои пријавувањето и 
одјавувањето на живеалиштето, престојот џ про-
мената на станот е задолжително („Службен весник 

на) НРМ" бр. 40/59) 

Во делот I точка 1 по зборовите: седиштата 
на народните одбори на општините" место две точки 
треба да стои точка и запирка. 

Од Државниот секретаријат за внатрешни ра-
боти, Скопје, 10 ноември 1960 година. 

Ом асен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-15117^1 од 20 сеп-
тември 1960 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Арсова Спасена, родена на 7 јануари 
1943 год. во село Црвуљево, Штипска околија, од 
татко Арсов Трајан и мајка Арсова, род. Стојанова 
Дока, така што во иднина роденото име ќе А гласи 
Царка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (225)1 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-15459/1 од 27 септем-
ври 1960 год., ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Антонијевиќ Петар, роден на 30 август 
.1936 год. во гр. Марибор, НР Словенија, од татко 
Антонијевиќ Богоја и мајка Антонијевиќ, род. Јур-
гец Милица, така што во иднина фамилијарните 
ине ќе му гласи Блажевски. 
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Оваа промена важи од денот на објавувањето 

во „Службен весник на НРМ". (22бу 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-12038/1 од 12 јули 1960 
^од., ја одобри промената на роденото име на Да-
витковски Војо, роден на ден 12 февруари 1929 год. 
во е. Косматац, околија Кумановска, од т а т о Сто-
јан и мајка Кана, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Јован. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (228У 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Кондова Олта, од Љубојно, Ресен, поднесе до 
овој суд тужба за развод на бракот против Васил 
Неделков Дамјансески од гр. Битола, а сега во не-
извесност. Бидејќи тужениот Васил е во неизвес-
ност и со непозната адреса, се поканува во рок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на НРМ" даѕ се јави или да одреди свој 
застапник. Во противен случај ќе му биде одреден 
застапник по званична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр, 419/60. 
(229) јв* 

Трајче Крстев Вел јановски, од село Децима-
ле во* поднесе до овој суд тужба за утврдување ку-
попродажба на недвижен имот, вредност 300.000 д., 
против Јусуф Ибраимов Еминовски, од е. Пешта-
лево, а сега во неизвесност со непозната адреса. Се 
поканува тужениот во рок од 30 дена од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на НРМ" 
да се јави или да одреди свој застапник. 

Во противен случај ќе му биде одреден застап-
ник по званична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 420/60. 
^ > \ 

Раит Саитов Алиевски, од село Лажани, Битол-
ска околија, поднесе до овој суд тужба за испол-
нување на договор, вредност 450.000 дин., против 
Менсут Мемедов Сулејмановски, од Битола, ул. 
„Илинден" бр. 80, а сега во неизвесност и со непоз-
ната адреса. Се поканува тужениот во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на НРМ" да се јави или да одреди свој 
застапник. 

Во протвиен случај ќе му биде одреден за-
стапник по званична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 412/60. (231) 

КОНКУРСИ 
На основа член 59 од Законот за организација 

на научната работа, Фолклорниот институт на НР 
Македонија — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за работните места: 
1) Еде« виши стручен соработник — мелограф 
2) Еден еколог — асистент 
3) Еден стручен соработник за народна корео-

графија. 

Покрај формалната стручна спрема по пропи-
сите на Законот врз основа на чл. 58 од истиот, од 
кандидатите се бара: 

— за работно место под 1 — солидна општа 
стручна музичка подготовка, а особено по-
подробно познавање на музичкиот фолклор; 

— за работно место под 2 — покрај стручната 
спрема по Законот, да има познавања и од 
народната музика; 

— за работното место под 3 — солидно позна-
вање на народната кореографија и струч-
ност во запишувањето на народната корео-
графија по системи од југословенски автори 
и ЈГабановата система. 

Покрај документите за образование и стаж кан-
дидатите треба да достават и стручни работи од 
областа на работата за работни места. 

Конкурсот ќе трае до пополнувањето на гор-
ните работни места. (1516) 

Комисијата за службенички работа на Домот 
за народно здравје — ѓорче Петров 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место ЛЕКАР 
СТАЖАНТ ПО ОПШТА ПРАКТИКА 

У с л о в и : Да има завршено медицински фа-
култет. 

Основната плата според Законот за јавните 
службеници, а положајна по правилникот на Домот. 

Молбите се примаат при Домот 15 дена по обја-
вувањето на конкурсот. 

Доколку местото во овој рок не биде наполнето, 
конкурсот ќе биде отворен до крајот на оваа го-
дина. (ШЅј 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

ПРИ РАДИО СКОПЈЕ Ј у ' 

р а с п и ш у в а - - ** 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место СОРАБОТНИК 
во редакцијата забавна музика 

Кандидатот треба да има завршено високо му-
ѓ зичко образование, односно музичка академија. 

Молбите се поднесуваат во Секретаријатот на 
Радио Скопје, секој ден од 7—14 часот. Кон мол-
бата да бидат приложени и документи по член 31 
од Законот за јавните службеници. (1514) 

Факултетскиот еовет на филозофских факултет 
во Скопје 

' р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

1. За два наставника (во звањето предавач, до-
цент, виши предавач, вонреден професор или ре-
довен професор), зл предметот логика; 
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2. За еден наставник (во звањето предавач, до-
цент, виши предавач, вонреден професор или ре-
довен професор), за предметот германски јазик и .тги 
германска литература. 

Пријавите (со биографија, списак на научни и 
стручни трудови, во колку има такви, со по еден 
примерок сд истите и потребните такси, како и до-
кументите по чл. 31 од ЗЈС) се поднесуваат во Се-
кретаријатот на Факултетот. 

Рок за поднесување на пријавите е еден месец 
од денот на објавувањето во весникот „Нова Маке-
донија", односно до пополнување на местото. 

Ѓ15724 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
НА НО ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за работното место при НО на општината Ку-
маново и тоа: 

1. Началник на Одделението за општествените 
служби при НО на општината Куманово. 

УСЛОВИ: Завршено високо образовани^, више 
или средно образование, како и од 4 до 8 години 
практика на соодветни работи. 

Настап на работа по и стекнување на конкурсот. 
Конкурсот има важност 15 дена од денот на 

објавувањето во „Службен весник на НРМ". 
Патните и селидбените трошоци ги сноси НО 

на општината Куманово. (1570) 

Конкурсната комисија на Заводот за здрав на 
заштита на мајки и деда — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

1. Лекари гинеколози 2 
2. Лекари педијатри 2 
3. Лекар во школска амбуланта 1 
4. Бабици за теренска бабичка служба 3 

УСЛОВИ: Под 1 и 2 со положен специ ј алис -
точки испит. 

Под 3' лекар специјалиста или општа пракса 
со положен стручен испит и долгогодишна пракса. 

Под 4 свршена бабичка школа со положен стру-
чен испит. 

Плата според Законот за јавните службеници, 
а положајна плата и посебен додаток по Правил-
никот за плати на Заводот. 

Молбите со куса биографија и потребните до-
кументи по член 31 од Законот за јавните службе-
ници се примаат во Заводот за здравка заштита на 
мајки и деца — Скопје, Битпазар, поштенски 
Фбх т. 

Конкурсот трае до, пополнувањето на работните 
места. " ' 

25 ноември 1964-

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ФИЛХАРМО-
НИЈАТА НА ПРМ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за прием на 13 постојани музичари за својот 
симфониски оркестар и тоа I 

1 Концертмајстор 
7 Виолини (3 први и 4 втори) 
2 Виоли 
2 Виолончела и 
1 Контрабас 

Услови: Кандидатите треба да достават писме-
на молба во која ќе бидат наведени нивните ква-
лификации и досегашната работа. 

Настап на раѕбота од 1 септември 1960 година. 
Платите се определуваат според постојните за-

конски прописи за персоналот во уметничките ус-
танови. 

Молбите се примаат до 31 декември 1960 година. 
Ако работните места не се пополнат до одре-

дената дата, конкурсот е отворен се до нивното 
пополнување. Молбите се примаат на адреса: Фил-
хармонија на НРМ, ул. „Карл Маркс" бр. 17. 

Од Конкурсната комисија (1574) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ 
ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за еден постојан диригент за својот синфониски 
и камерен оркестар 

Кандидатите треба да достават писмена молба 
со краток опис на досегашната работа како дири-
генти. 

Услови: завршена музичка академија или сред-
на музичка школа со 10 години диригентска прак-
тика во симфониски оркестар. 

Настап на работа веднаш. 
Платите се одредуваат според постојните за-

конски прописи за персоналот во уметничките 
установи. 

Молбите се примаат во рок од 15 дена од обја-
ву вашето на конкурсот. 

Од Конкурсната комисија (1573) 1 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ — СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

1.3а факултетски наставници по следните предмети: 
— Биохемија, за еден редовен професор, вон-

реден професор, виши предавач, доцент или 
предавач 

, — Анатомија, за еден редовен професор, вон-
реден професор, виши предавач, доцент- или 

• предавач 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ 
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— Ортопедија, за еден доцент 
— Дерматовенерологија, за еден доцент 
— Физиологија, за еден доцент 
— Радиологија, за еден доцент 

И. За факултетски соработници — асистенти за 
следните предмети: 
— Патолошка анатомија, за два асистента 
— Анатомија, за четири асистенти 
— Биохемија, за два асистента 
— Судска медицина, за еден асистент 
— Интерна медицина, за два асистента 
— Радиологија, за еден асистент 
— ОфтламОЈШгија, за два асистента 
— Физиологија, за еден асистент 
— Инфективни болести, за два' асистента 
— Хистологија со ембриологија, ^а еден аси-

стент 
— Микробиологија, за еден асистент 
— Гинекологија со акушерство, за два асистента 
— Педијатрија, за два асистента 

III. За хонорарни наставници по следните пред-
мети: 
— Друштвени науки, за еден хонорарен, редо-

вен професор, вонреден професор, виши пре-
давач, доцент или предавач. 

IV. За хонорарни факултетски соработници по 
следните предмети: 
— Хигиена, за два хонорарна асистента 

V. Институт за микробиологија: 
— Еден лекар, со« завршен медицински фа-

култет 
Кандидатите под точка I, И, Ш и IV со при-

јавите треба да поднесат потребни документи пред-
видени во чл. 33, 34, 36 и 37 од Општиот закон за 
факултетите и универзитетите како и чл. 31 од 
Законот за јавните службеници, во колку не се во 
работен однос. 

Кандидатите под точка V треба да имаат за-
вршено Медицински факултет и сите документи 
предвидени по чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници. 

Овој конкурс трае за точка I, И, Ш и IV! еден 
месец, а за точка V трае 15 дена по објавувањето. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Медицинскиот факултет. (1576) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА СКОПСКА ОКОЛИЈА 

распишува 

К О Н К У Р С 

за еден ИНСПЕКТОР по земјоделство 

Услови: Завршен земјоделски факултет, повеќе 
годишна практика во стопанството и органите на 
Управата и положен стручен испит. Оган обезбеден. 

Молбите со куса биографија и документите по 
чл. 31 од Законот за јавните службеници, ќе се 
примаат во Народниот одбор на Скопска околија, 
15 дена од денот на објавувањето на огласот. До-
колку, местото не се пополни, конкурсот останува 
отворен до пополнувањето. Г1575̂  

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 104 
на страна 433? е запишана задругата под назив: 
Земјоделска задруга „Младост", со седиште во село 
Теарце, Тетовско. Предмет на работењето на за-
другата е: 

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

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски, произво-
дители преку создавање на разни видови коопе-
рации; 

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

4. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство во своето подрачје, преземање и нивни1 

пласман; 
5. снабдување на земјоделските производители 

со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итај); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

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

обавување на стопанската активност на задругата; 
9. откуп, преработка и продажба на алкохолни 

и безалкохолни пијалоци на мало' и големо; 
10. производство, откуп, преработка и продажба 

на добиток, живина, пчели, како и нивните про-
изводи на мало и големо; 

11. укажување угостителски услуги; 
12. откуп, преработка и продажба на дрвни 

производи на големо и мало. 
Членови на управниот одбор на задругата се; 

Стојан Крстоски, Божин Брешкоски, Здравко Се-
рафимов ски, Атанас Симоски, Младен Јанески, 
Азем Рамадани, Бајрам Ештрефи, Абдил Алија, 
Славе Васоски, Амдија Ќаими и Петко Будимоски. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Теарце бр. 14159 
од 25-ХП-1958 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжува ат во границите на овластувањето Петко 
Будимоски, управник на задругата, Славко Авра-
мова™, шеф на сметководството, и Живко Симо-
новски, шеф на комерциј алното одделение. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 111/59. (1088) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 99, 
страна 4?3 е запишана задругата под нази®: Стан-
бено-пггедна задруга „Стаклара", со седиште во 
Скопје. Предмет на работењето на задругата е: 

1) да изработува програми за изградба на стан-
/ бети згради на задругарите; 
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2) да организира преку соодветни стопански ор-
ганизации или во сопствена режија поефтина и 
побрза изградба на станбени згради на задругарите; 

3) да собира парични и други материјални при-
лози, удели од страна на задругарите, а за стан-
бена изградба; 

4) да овозможи на сите членови задругари да 
користат поволни кредити од фондовите за кре-
дитирање на станбената изградба или од други 
извори; 

5) да обезбеди земјишни парцели за изградба 
4 на станбени згради; 

6) да се грижи за навремено изработување на 
проекти и друга техничка документација; 

7) да дава помош на своите членови-задругари 
по сите правни и финансиски прашања, а во врска 
со изградбата на станбените згради; 

8) да набавува градежен материјал; 
9) да ги преземе сите други нужни мерки за 

побрза и поефтина градба на станбените згради. 
Задругата е основана согласно со одобрението 

на Народниот одбор на општината „Кисела Вода" 
— Скопје бр. 154 од 31-Ш-1959 година. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Стефановски Тасе, Тасевски Милан, Оџаковски 
Владо, Илиевски Здравко и Димитровски Перо. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето Та-
севски Милан, претседател, и Оџаковски Владо, се-

• прета р. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 405/60. (12Ш, 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 98, 
страна 467 е запишана задругата под назив: Стан-
бено-штедна задруга на филмските работници и 
службеници на „Вардар филм", со седиште во 
Скопје. »Предмет на работењето на задругата е: 

1. да изработува програми за изградба на стан-
бени згради и станови за своите членови-задругари 
сходно прописите за усмерување на станбената 
изградба; 

2. да организира преку соодветните стопански 
организации и погони или во сопствена режија 
лоефтина и побрза изградба на станови за задо-
волување потребите од станбен фонд на своите 
членови задругари; 

3. да собира парични и други материјални сред-
ства за задружна станбена изградба; 

4. да овозможи на своите членови задругари да 
користат поволни долгорочни кредити од фондо-
вите за кредитирање на станбената изградба или 
од други извори; 

5. да набавува земјишни парцели за изградба 
на станбени згради; 

6. да се грижи за благовремено обезбедување 
на квалитетни проекти и другата потребна тех-
ничка документација; 

7. да пружа помош на своите ч л епови - з а д ру гари 
по сите правни, финансиски и други прашања во 
врска со изградбата на станбените згради; 

8. да се грижи за благовременото осигурување 
на финансиските средства за нормалното и редов-
ното работење на задругата; 

9. да набавува 1радежни и други материјали 
потребни за задружната станбена изградба; 

10. да ги преземе сите нужни мерки за поеф-
тина и побрза изградба на станбените згради. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината „Идадија" — 
Скопје бр., 1311/1 од 17-1У-1959 година. 

Членови на управниот одбор на задругата се. 
Димитар Делимитов, претседател, Бранко Гапо, пот-
претседател, Киро Сенковски, секретар, Живко 
Султански, благајник, Трајче Попов, Димче Мар-
ковски и Коста Крпач. Задругата ќе ја потпишу-
ваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на 
овластувањето Димитар М. Делимитов и Ивановски 
Г. Бранко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 404/59. (1212) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 95, 
страна 411 е запишана задругата под назив: Земјо-
делска задруга „Малина", со седиште во Крива Па-
ланка« Предмет на работењето на задругата е: 

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

2. организирање земјоделско производство со 
индивидуалните земјоделски производители преку 
создавање на разни видови кооперации; 

3. укажување услуги на земјоделските проб-
одите ли со земјоделски машини и орудија, како 

други услуги што се во врска со земјоделското 
производство; 

4. договарање и откуп на вишоци од земјодел-
ското производство во своето подрачје, преземање 
и нивни пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал; 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи и организирање штедење и кредитирање на 
своите членови. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Крива Паланка 
бр. 03-2901/1 од 29-IV-1959 година. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Насе Ангеловски, претседател на управниот одбор, 
Јоско Јосифовски, Јашко Крстевски, Коце Ана-
стасовски Доне Маг ове ки, Ристо Тодоровски, Ангел 
Илиевски, Спасо Давидовски, Васил Тошевски, 
Станко Ѓорѓиевски и Стеван Стојановски. Задру-
гата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжу-
ваат во границите на овластувањето Јоско Стева-
нов Јосифовски, управник на задругата, Стевко 
Ѓорѓиев Стој невски, книговодител, Митко Георгиев 
Мазаковски, претседател на задружниот совет, и 
Насе Костадинов Ангеловски, претседател на управ-
ниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 443/59. (12Ѕ2) * 

«гѕж.- -

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите е запишана за-
другата под назив: Станбена задруга „4 јули", со< 
седиште во Кавадарци. Предмет ма работењето на 
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задругата е: проектирање, градење, управување и 
одржување на станбените згради на нејзините чле-
нови. Во таа цел задругата: 

1. осигурува потребно земјиште за градење со 
купување од општоземјитниот фонд; 

2. собира материјални средства од своите чле-
нови, осигурува долгорочни зајмови и прима други 
наменски прилози од стопанските организации, за-
водите, установите и др., организира вложување на 
парични средства на задругарите во форма на ме-
сечни или инакви парични влогови; 

3. во својата режија, а преку најпогодни и еко-
номични форми во организацијата и работата, само 
да ја организира изградбата на станбените згради, 
за своја сметка, или за сметка на задругите; 

4. осигурува проекти, нацрти со сите потребни 
елаборати и градежни дозволи; 

5. се грижи за уредување и припрема на гра-
дилиштето, за набавка и превоз на градежниот ма-
теријал и за стручен надзор на градењето; 

6. набавува градежни машини, превозни сред-
ства и други помошни средства во врска со гра-
дењето на куќи; 

7. посредува при давање помош на своите чле-
нови кои што ја добиваат при градење на куќи за 
живеење по сојузните прописи и додатната помош 
по прописите на Републиката и Народниот одбор 
на општината Кавадарци; 

8. продава куќи за живеење и станови на 
своите членови; 

9. се грижи за уредната отплата на долговите 
и другите обврски на задругарите кои настанале 
во врска со градењето на куќите; 

10. се грижи за одржување и поправка на веќе 
изградените куќи за живеење, кои се во сопстве-
ност на задругата. 

И. укажува секоја друга помош на своите чле-
нови што е потребна во врска на станбената из-
градба. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 
00-4371/1 од 30-1У-1959 година. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Александар Ресавски, претседател, Благој Мишев, 
секретар, Герасим Врангалов, Дане Панов и Ристо 
Касапинов. Задругата ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат во границите на овласту-
вањето Ресавски Александар, Мишев Благој и 
Вранга лсв Герасим. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 4321/59, (1286») 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 574, страна 225 е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие на мало „Искра", е. Дра-
чевоГ Скопско. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на деликатеси производи, мес-
ни производи, млеко и млечни производи. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината Драчево 
бр. 04-1137/1 од 22-1У-1959 година. 

Раководител на продавницата е Трпчевски 
Борису 

Вр. 38 -т- Ртр. 067 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд ао Скопје, Фи 
бр, 436Ј/59. (1290) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 610, страна 493 е запишано под фирма: 
Трговско претпријатие за промет со тех. стока на 
големо „Белград" од Белград. Претставништво со 
седиште во Скопје. Предмет на работењето на прет-
ставништвото е: склучување договори за промет со 
тех. железо и метална стока, трговија со резервни 
делови и прибор, трговија со електро-материјали и 
трговија со градежен материјал. 

Претставништвото е основано од Трговското 
претпријатие за промет со техничка стока на го-
лемо „Белград" — Белград, а согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината ,Д1дадија" 
— Скопје бр. 3214/1 од 20-Ш-1959 година. 

Раководител на претставништвото е Благоја 
Данаиловски. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето ма-
тичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 332/59. (1292) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег.-, бр. 101, 
страна 485 е запишана задругата под назив: Стан-
бено-пггедна задруга „Саат-Кула", со седиште во 
Скопје. Предмет на работењето на задругата е: 

1. да разработува програми за задружна изград-
ба на станбени згради, односно б а н о в и за задру-
гарите, да прави претсметка за потребата на гра-
дежен материјал, за работници и финансиски сред-
ства, да организира производство на градежен и 
друг материјал потребен за изградбата на станови: 

2. да бара форми за економично изградување на 
станови, да бара локации како и други потреби 
околу изградбата; 

3. да' осигура потребни финансиски средства за 
работа на задругата; 

4. да собира парична штедња и други матери-
јални средства за изградба на станови; 
^ 5. да врши секаква друга дејност која ќе овоз-
можи побрзо и поекономично градење на станови, 
производство на цигли и др. градежен материјал, 
како и нивна продажба. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината „Саат Кула" —> 
Скопје бр. 05-964 од 25-1У-1959 година. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Равњашки Јосиф, претседател, Ѓорѓиевски Драган, 
Саздовски Борис, Дубров Благоја и Крајчанец То-
дор. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето Јо« 
сиф Стојанов Равњашки и Благоја Ѓошев Дубров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 4131/69. | (1293) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 97, 
страна 461 е запишана под назив: Станбено-штед-
на задруга „Автокаросерија", со седиште во Скопје. 
Предмет на работењето на задругата е: 

1. да разработува програми за задружна из-
градба на станбени згради, односно станови за за-
другарите, да прави пресметка за потребата на гра-
дежен материјал, за работници и финансиски 
средства, да организира производство на градежен 
и друг материјал погребен за изградба на станови; 

2< да бара форми за економско изградување на 
станови, да бара локации, како и други потреби 
околу изградбата; 

3. да осигура потребни финансиски средства за 
работата на задругата; 

4. да собира парично штедење и други мате-
ријални средства за изградба на становите; 

5. да врши секаква друга дејност која ќе овоз-
можи побрзо и поекономично градење на станови, 
производство на цигли и друг градежен материјал, 
како и други работи што се потребни за градење 
на становите. 

Задругата. е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината „Саат Кула" — 
Скопје бр. 06-2784 од 25-1У-1959 година. 

Членови на управниот одбор на задругата се:' 
Радевски Благоја, Чичовалио® Трајко, Бошковски 
Душко, Видовски Живко, Фотевски Никола, Пе-
цевски Миле и Трајковски Богдан. Задругата ќе ја 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во гра-
ниците на овластувањето Радевски Благоја, прет-
седател на задругата, Чичевалиев Трајко, потпрет-
седател, и Фотевски Никола, секретар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 408/59. (1294ј 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 104, 
страна 503, е запишана задругата под назив: Стан-
бено-иггедна задруга на работниците и службени-
ците на претпријатието ,Нама", со седиште во 
Скопје. Предмет на работењето на задругата е: 

1. да приготвува програми за изтрадба на стан-
бени згради или станови на задругарите; 

2. да бара форми за поекономично изградување 
на станови и цо склад со тоа да ја организира це-
локупната работа; 

3. да осигура потребни финансиски средства за 
работата на задругата; 

4. да организира набавување на материјали и 
ги обавува сите работи во врска со градбата. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на Народниот одбор на општината „Кисела Вода" 
— Скопје бр. 153 од 31-Ш-1959 година. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Рафески Данко, претседател на УО, Панчески Жив-
ко, Кировска Павлина, Никодиновски Зоран, Ми-
хајловски Благоја, Маринковиќ Живко и Манасиев 
Илија. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат во границите на овластувањето Ра-
фески Данко, Пенчевски Живко и Кировска Пав-
лина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 4ЅЦ/59. * (1295) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 102 
страна 491 е запишана задругата под назив: Стан-
бено-штедна задруга „Сеча", со седиште во Скопје. 
Предмет на работењето на задругата е: да органи-
зира преку соодветните стопански организации или 
во сопствена режија поефтина и побрза изградба 
на станови за потребите на своите членови-задру-
гари; да собира парични и други материјални сред-
ства за задружната станбена изградба; да овозмо-
жи на своите членови-задругари да користат кре-
дити од фондовите за кредитирање на станбената 
изградба или од други извори. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Славко Сидовски, претседател, Ацо Кимовски, Дим-
че Георгиевски, Благоја Петковски, Горѓи Ангелов-
ски, Ристо Димовски и Драган Кацевски. Задругата 
ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат 
во границите на овластувањето Славко Сидовски, 
Димитар Георгиевски и Благоја Петковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 455/59. (1296) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 367, страна 43 е запишано под фирма: 
Претпријатие за производство на сточна храна 
„•Мерино" (во изградба), со седиште во Градско, Ти-
товвелешко. Предмет на работењето на претприја-
тието е: преработка на крмива за припрема на кон-
центрирана сточна храна. 

Претпријатието е основано со решението на На-
родниот одбор на општината Градско бр. 914/1 ол 
23-1У-1959 година. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето Харитон Андреевски, директор, и Дончо Ко-
ста диновски, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 423^59. /13181 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 611, страна 499 е запишана задругата 
под назив: Молеро-фарбарска задруга „Декор", сс 
седиште во е. Бутел,, Скопско. Предмет на работе-
њето на задругата е: мол ирање и бојадисување на 
згради, како и бојадисување и лакирање на разна 
столарија. 

Задругата е основана согласно со одобрениетс 
на Народниот одбор на општината Бутел бр 
02-1950/1 од 5-У1-1959 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат Р 
раздолжуваат во границите на овластувањето Наце 
Наковски, Благоја Атанасков и Јане Јанковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фг 
бр. 515/59. (1337; 

Окружниот стопански суд во Скопје иојавув< 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 612, страна 505 е запишано под фирма 
Претпријатие за производство на детска конфек-
ција „Наше дете", со седиште во Скопје. Предмет 
на работењето на претпријатието е: производ стас 
Аа лесна и тешка детска конфекција, долна и торне 

/облека, капи, детски играчки, чевли, сандали, па-
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тики, детски ташни и трикотажа. Овие производи 
можат да се произведуваат и како домашна рако-
творба. 

Претпријатието е основано со решението на 
Народниот одбор на општината „Кале" — Скопје 
бр. 222 од 1-У1-1959 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето ди-
ректорот Ванчо Георгиевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 509/59. (1359) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на. стопанските организации на 
26-УШ-1959 год. под рег. бр. 5/59 свеска Ш е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Прет-
пријатието за производство, откуп и промет со месо 
и риба, сувомеснати' и млечни производи на големо 
и мало „Охридска Пастрмка" од Охрид и во иднина 
!ќе ја носи следната фирма: Рибарско стопанство 
„Охридска Пастрмка" — Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи 
бр. 374/59. (1703) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 10-1Х-1959 год. 
под рег. бр. 57/55, свеска I е запишано следното: 
Престанува овластувањето за потпишување на Ми-
тре Стојановски. Ве иднина Земјоделската задруга 
„Петко Бошковски", еј Брник, околија Битолска, 
ќе ја потпишуваат лицата: Бино Стојановски и 
Калевски. 

Од Окружниот стопански суд ао Битола^ Фи 
бр. 386/59. /178 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-Х-1959 год. под рег. бр. 74/55, свеска V е запи-
шано следното: Престануваат овластувањата за 
потпишување на досегашниот директор Ацо Ри-
стевски и Бранко Гафиразски. Во иднина Уго-
стителското претпријатие „Црвена Ѕвезда" од Ки-
чево ќе го потпишуваат новоназначениот в. д. ди-
ректор Бранко Митрески и Бранко Ристевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 430/59. (1868) 

Окружниот стопансгкм суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 10-Х1-1959 год. 
под рег. бр. 58/55 свеска I е запишано следното: Се 
менува називот на Земјоделската задруга „Кај-
макчалан" од село Сович. околија Битолска, и ве 
иднина задругата ќе го носи следниот назив: Зем-
јоделска задруга „Рогош", е. Совгич, околија Би-
толска. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи 
бр. 457/59. (1991) 

Окружниот стопанско* суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 10-Х1-1959 год. 
под рег. бр. 58/55, свеска I е запишано следното: 
Сообразно со прописите на Уредбата за земјодел-

ските задруги, Земјоделската задруга „Рогот", е. 
Сович, БИТОЛСКО, ги промени своите правила и во 
иднина ќе ја врши следната дејност: 

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

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски произво-
дители преку создавање на разни видови коопе-
рации; 

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

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
/ 8. стручно издигнување на кадри нужни за сто-
панската активност на задругата; 

9. откуп на земјоделски производи; 
10. трговија со индустриски стоки; и 
11. сточарство. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 458/59. (1994) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатието и дуќаните 
под рег. бр. 387 на страна 1045 е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Трговско« 
то претпријатие на мало „Рекорд" — Скопје, в. д. 
директорот Мице Јордановски и заменик раково-
дителот Тошо Калајџиски, претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето и новоназначениот шеф на кни-
говодството Вера Богиќ, сметано од 6-Х1-1959 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 861/59. (2012) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
река во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 188, страна 497 е запишано следното: 
Се брише од ргистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Откупната станица во Титоа Велес на прет-
пријатието „Макотекс" увоз-извоз, Скопје, согласка 
со одлуката на работничкиот совет на претпријати-
ето од 17-П-1958 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
986/59. (70] 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 188, страна 497 е запишано следното: 

^ Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Откупната станица во Тетово на Претпри-
јатието „Макотекс" увоз-извоз, Скопје, согласно со 
одлуката на работничкиот совет од 17-П-1958 род. 

Од Окружниот стопански: суд во Скопје, Фи бр. 
988/59. 171) 



ПОКАНА З А ПРЕТПЛАТА 

на „ С л у ж б е н в е с н и к на Н Р М " 
ЗА 1961 ГОДИНА 

Претплатата на „Службен весник на НРМ" за 1961 
година изнесува 1.500 динари за еден примерок. 

Претплатата се прима однапред за цела година а се 
уплатува на жиро сметка на „Службен весник на НРМ" 
802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје 
или со чековната уплатница што е приложена кон бр, 37/60. 

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при 
уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната 
или вирманската уплатница да ги напишат следните пода-
тоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и 
надлежна пошта), број на примероци, старите претплат-
ници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман 
весникот во 1960 година. 

Претплатата за 1961 година може да се обнови до 31 
декември о.г. По овој срок на сите што не ќе ја обноват 
претплатата ќе им се запре испраќањето на весникот. 

Бидејќи извесен број претплатници од 1960 год. уште 
не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за 
идната година едновремено да ја внесат и должната прет-
плата од 1960 година. 
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