
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 1 декември 1962 
Скопје 

Број 38 Год. Х\*га 

Претплатата за 1962 год. изнесува 
1 8С0 дин. Овој број чини 80 дин. 
П и р о сметка број 802—11/1—698. 

179. 
На основа член 34 став 2 од Уредбата за ор-

ганизацијата и работењето на Извршниот сов^г 
(„Службен весник на Н е м " бр. 2 и во врска 
со член 6 став 3 од Закона г за задолжел гс лао 
учество на грах ани хе ви о ^ х р и ^ в ^ Ј х Ј Ј Ј ^ . и 
ОПиСххОСТ и-СЛ^ЖОСН ВОЈ̂ хј̂ К Ни А.Ј/' 
.ИЈВРШЛУХОХ сивст донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СБА/АЗУл^Д.к^.и лккН ^р^кж^х 
ЗА С и ^ н г л ^ и ; а о ш о и ! 
Д л Ш И Е Јаи Ј ^ Л ^ Ш ^ А А Г -
Шии; *11Ш01оД*1 кЅчЈ Не 

I. Се образува ^еп>0ллчки од(Зор за соолрање 
помош на нас а радани! е семејства од елсмоги гор-
ните непогоди во к±г* Македонија. 

Задача на .Републичкиот одоор е да ги коорди-
нира ра&ошге во врска со спроведувањего на а к -
цијата против елементарните непогоди. 

II. Во Одборот се именуваат: 
а) За претседател: 

— Васил Горгов, член на Извршниот совет; 
б) За членови: 

— Михајло Апостолски, народен пратеник; 
—^ Димче Зографски, претседател на Глав-

ниот одбор на Црвениот крст на НРМ; 
— Мара Миланова, секретар на Главниот 

одбор на Црвениот крст на НРМ; 
— Никола Митевски, секретар на Републич-

киот совет на Синдикатите на НРМ; 
— Крсте Чаловски, секретар на Централ-

ниот комитет на Народната младина на Македо-
нија; | 

— Тиберие Киријас, секретар на Советот за 
социјална политика и комунални прашања на 
НРМ; 

— Блага Попова, генерален директор на На-
родната банка — Централа за НРМ; и 

— Роза Русо, началник во Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите. 

III. Трошоците за работата на Републичкиот 
одбор ќе паднат на товар на претсметката на Из-
вршниот совет. 

IV. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
донесувањето. 

Бр. 09-3477/1 
23 ноември 1962 година 

Скопје 
И З В Р Ш Е Н СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е- р. Александар Грличков, е. р. 

180. 
На основа чл. 50 од Уредбата за органлзацлја 

и работата на Извршниот сивет („Службен весник 
на 1"!Јт*ЈУГ' бр. 2Ј/и2ј, Извршниот совох донесува 

1. ХЈО А^иМ^^Ја*^ ои ОСГ̂ .АЦ-Ж ОД Х̂Ч.ЈЧЛКД 
дониЈа се 

а) за претседател: 

— ВАСИЛ ГОРГОВ, член на Извршниот 
совет; 

б) за членови: 

— ДИМЧЕ К И Р А Џ И С К И — СРБО, начал-
ник во Државниот секретаријат за вна-
трешни работи; 

— К И Р О АНАСТАСОВ, потпретседател на 
Народниот одбор на Скопска околија; 

— ЈОРДАН БЕЛОГА СКИ, началник во Со-
ветот за просвета на НРМ; 

— К И Р И Ј А С ТИБЕРИЕ, секретар на Сове-
тот за социјална политика и комунални 
прашања; 

— ТРАЈКО АТАНАСОВ, началник во Сове-
тот за социјална политика и комунални 
прашања на НРМ; 

— Б Л А Ж Е КАМЧЕВСКИ, советник во Ре-
публичкиот совет на Синдикатите на 
НРМ; 

— Д - р НИКОЛА ЃОРЃИОВСКИ, директор 
на Републичкиот завод; за здравствена 
заштита на НРМ; и 

— РАДА ПЕЦЕВА, началник во Секретари-
јатот за труд на НРМ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќ е се објави во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Бр . 09-3224/1 
16 октомври 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковци, с р. Александар Грличков, е, р. 
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181. 
На основа член 35 од Законот за организација 

на научната работа („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
34/57), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ГЕО-

ЛОШКИОТ ЗАВОД ВО СКОПЈЕ 

1. За директор на Геолошкиот завод во Скопје 
се назначува инж. ГЕОРГИ ОРОВЧАНОВ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 09-1789/1 
16 октомври 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, . Претседател, 
Филип Бранковски, е- р. Александар Грличков, е. р. 

182. 
На основа член 3 од Уредбата за основање Ин-

спекторат за јавни патишта („Службен весник на 
НРМ" бр. 35/61), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА 

ИНСПЕКТОРАТОТ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА 

1. За главен инспектор на Инспекторатот за 
јавни патишта се назначува инж. КЛИМЕНТ СТЕ-
ФАНОВСКИ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето-

Бр. 09-3225/1 
16 октомври 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е* р. Александар Грличков, е. р. 

183. 
На основа точка 5, 6 и 10 од Упатството за 

испитите за здобивање со степени на стручно об-
разование на работниците на практична работа во 
стопанска организација („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 10/61 год.) и чл. 36 од Законот за органите на 
управата во Народна Република Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 14/56), Секретари-
јатот за труд на Извршниот совет донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ 

СО СТЕПЕНИ НА СТРУЧНО ОБРАЗОВА-
НИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ВОЗАЧИ НА 
МОТОРНИ ВОЗИЛА, ШТО СЕ ОСПОСО-

БУВААТ НА ПРАКТИЧНА РАБОТА 

I 
ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ 

1. Испит за степен на стручно образование на 
квалификуван, односно висококвалификуван ра-
ботник — возач на моторни возила, по одредбите 

на ова упатство можат да полагаат возачи на мо-
торни возила што се оспособуваат на практична 
работа во стопанска организација или установа за 
управување и одржување на моторни возила во 
јавниот патен сообраќај (патнички автомобили, 
камиони, автобуси, специјални возила и трактори), 
а на кои возењето им е редовно занимање (возачи-
професионалци). 

2. По исклучок од претходната точка, испит за 
степен на стручно образование на квалификуван 
работник-возач, можат да полагаат и лица на кои 
управувањето со моторни возила не им е редовно 
занимање а се на такви работни места на кои се 
бара повремено управување со моторни возила 
(кондуктери, автомеханичари и автоелектричари). 

II 
УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ 

3. Испит за степен на стручно образование на 
квалификуван работник — возач на моторни во-
зила може да полага: , 

а) Лице кое има возачка дозвола (везач про-
фесионалец) за управување со моторни возила „Б" 
или „Ц" категорија, под услов да е запослено во 
својство возач на моторни возила во патниот соо-
браќај; , 

б) Лице кое има возачка дозвола (возач про-
фесионалец) за управување со моторни возила „Ф" 
категорија, под услов да е запослено во својство 
возач на моторни возила во патен сообраќај; 

в) Лице кое се здобило со степени на стручно 
образование на квалификуван автомеханичар или 
автоелектричар, а има возачка дозвола (возач ама-
тер) за управување со моторни возила „Б" кате-
горија, под услов да е провел® на повремено во-
зење најмалку една година и да работи в6 својство 
на квалификуван автомеханичар односно квали-
фикуван автоелектричар во авторемонтна рабо-
тилница ; 

г) Лице кое се здобило со степен на стручно 
образование на квалификуван работник-кондуктер 
во меѓумесниот сообраќај под услов да има во-
зачка дозвола (возач аматер) за управување со 
моторни возила „Б" категорија и да поминало на ј -
малку една година на повремено управување со 
моторни возила; 

Д1) Лице кое за време на отслужувањето на во-
ениот рок во ЈНА добило војна возачка дозвола за 
управување на моторни возила „Б" или ,ДЈ" кате-
горија, а по отпуштањето од ЈНА ја заменило 
војната дозвола со соодветна аматерска возачка 
дозвола под услов да е запослено во својство на 
возач на моторни возила во патниот сообраќај. 

4. Испит за степен на стручно образование на 
висококвалификуван работник — возач на мо-
торни возила може да полага: 

а) Лице кое се здобило со степен на стручно 
образование на квалификуван работник-возач и 
има возачка дозвола (возач професионалец) за 
управување со моторни возила „Ц" категорија, под 
услов по добивањето на возачката дозвола да има 
поминато 4 години на управување со моторни во-
зила; 

б) Лице кое има возачка дозвола (возач про-
фесионалец) за управување со моторни возила 
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категорија, под услов да е запослено во својство 
возач на моторни возила од соодветната категорија. 

5. Работник — возач кој привремено се наоѓа 
вон работен однос, може да полага стручен испит 
на степен на стручно образование на квалифику-
ван односно висококвалификуван работник — во-
зач на моторни возила, ако претходно ги исполнил 
пропишаните услови со ова упатство. 

6. Условите за полагање испит за степен на 
стручно образование на квалификуван односно ви-
сококвалификуван работник кандидатите ги дока-
жуваат: 

— со препис од возачката дозвола, 
— со уверение од стопанската организација — 

установата за работното место на кое е поставен 
кандидатот и за работниот стаж на оние канди-
дати за кои полагањето на испитот е условено со 
соодветен стаж. 

III 
ИСПИТИ И ИСПИТНА ПРОГРАМА 

7. Испит за степен на стручно образование на 
квалификуван односно висококвалификуван ра-
ботник — возач на моторни возила се полага по 
испитни програми утврдени според чл. 10 од Пра-
вилникот за полагање испити за здобивање со сте-
пени на стручно образование на работниците што 
се оспособени со практична работа во стопанска 
организација („Службен весник на НРМ" бр. 29/61). 

Испитот од претходниот став се состои од 
практичен дел и теоретски д^л. 

Практичниот дел од испитот се состои од 
практично возење и практична работа на оправка 
и одржување на моторни возила. 

Теоретскиот дел од испитот се состои од струч-
но теоретски и општо образовни предмети. 

8. Лицата од точка 3 под „а" и од точка 4 под 
„б" на ова упатство, кои провеле најмалку 2 го-
дини во управување со моторни возила во соодвет-
ната категорија, при полагање на испит за степен 
на стручно образование на квалификуван, односно 
висококвалификуван работник — возач на моторни 
возила можат да бидат ослободени од дел на прак-
тичниот испит односно од практичното управување 
со моторни возила. 

Одлука за ослободување од испитот на ли-
цата од претходниот став донесува испитната ко-
мисија. 

IV § 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

9. За составот и работата на испитните коми-
сии, испитните срокови, за начинот на поднесување 
пријава и доказни средства за допуштање на ис-
пит, за текот и начинот на полагањето на испитот 
и оценувањето на успехот, за трошоците и надо-
местувањата, како и за сите други работи во врска 
со испитите за степен на стручно образование на 
квалификуван односно висококвалификуван ра-
ботник — возач на моторни возила, а кои не се 
регулирани со ова упатство ќе се применуваат од-
редбите од Правилникот за полагање испити за 
здобивање со степен на стручно образование на 

работниците со практична работа во стопанска ор-
ганизација („Службен весник на НРМ" бр. 29/61). 

10. Ова упатство влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 1118 
14 ноември 1962 година 

Скопје 
Го заменува секретарот 

за труд, 
Стојан Ќосев, е. р. 

По. извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во Законот за органите на упра-
вата во Народна Република Македонија (Пречи-
стен текст), („Службен весник на НРМ" бр. 32/62), 
се поткраднала долунаведената грешка поради кое 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 
ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(Пречистен текст) 

Во член 44 став 1 по зборовите „народниот 
одбор" како прва алинеа, се ставаат испуштените 
зборови „внатрешни работи". 

Од Народното собрание на НРМ — Скопје, број 
1635 од 21. XI. 1962 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во Законот за изградба на инвес-
тициони објекти („Службен весник на НРМ" бр. 
33/62), се поткраднала долунаведената печатна 
грешка поради кое се дава 

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

ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ 

Во член 69 став 1 точка 1 наместо „член 37" 
(во заградата) треба да стои „член 31". 

Од Народното собрание на НРМ — Скопје, број 
1635/1 од 21. XI. 1962 год. 

| Г Ом асен дел 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
Трговското претпријатие „Преспанско Езеро" и 

Електрично дистрибутивното претпријатие „Свет-
лост" од Ресен 

распишуваат 

ПРВО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на Управна зграда од П + 2 ката 
која ќе броде лоцирана на агалот од улицата „Тоше 
Милошевски" и „Наум Божиновски" во Ресен. 

Претсметковната вредност на објектот изнесува 
25.000.000 динари. 
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Лицитацијата ќе се одржи во просториите на 
Народниот одбор на општината Ресен на ден 17. ХН. 
1962 год. во 10 часот и ќе биде по пат на јавио 
наддавање. 

Понудите пристигнати по предвидениот рок не 
се земаат во предвид. 

Учесниците на наддавањето се должни до горе 
наведениот рок да ги достават писмените понуди 
во затворен коверт, полномошно и гарантно писмо 
од Народната банка во износ од 1% од п р е с м е т -
ковната вредност, како и потврда за регистрација 
на претпријатието. 

Рок за завршување на објектот е 30 септември 
1963 год. 

Елаборатот се става на увид на интересентите 
секој ден од 8 до 12 часот во просториите на ре-
фератот за комунални работи при Народниот одбор 
на општината Ресен, како и добивање на по-
детални информации. 

24 XI. 1962 год. 
Ресен 

Од Комисијата за јавно 
наддавање 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 258, страна 871 е запишано следното: 
Лазаревиќ Милојко, досегашен раководител на 
Продавницата во Тетово, ул. „Тодор Циповски — 
Мерџан" бр. 7, на Фабриката за кондури „Проле-
тер" Белград, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

рт^олодг^г-п на пр^тавнччатз е назначена 
Ружица Џинлеска. Таа продавницата ќе ја ПОТПИ-

ШУВА, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, смзтано од 7-ХП-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 747/61. (48) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рог. бр. 26, 
страна 67 е запишано следното: Согласно со одлу-
ката на Задружниот совет на Земјоделската задруга 
„Изворски" од е. Богданци, донесена на 30-1Х-1961 
година, а одобрена од Народниот одбор на општи-
ната Богданци, со решението бр. 6154/1 од 28-ХП-
1П61 год., е извршена измена и дополнение на Пра-
вилата на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 38/62. (58) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 227, страна 753 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Дистрибутивното претпријатие „Светлина" 
од Крива Паланка, бидејќи со решението на На-
родниот одбор на општината Куманово под бр. 3386/1 
од 10-1У-1961 год. и решението на Народниот одбор 
на општината Крива Паланка под бр. 02-6517/1 

1 декември 1962 

од 26-1Х-1961 година е припоено кон Претприја-
тието за дистрибуција на електрична енергија 
„Светлина" — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 3/62. (59) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 108, страна 303 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Крива Паланка под бр. 02-6517/1 од 
26-1Х-1961 година и решението на Народниот одбор 
на општината Куманово под бр. 3386/1 од 10-1У-1961 
година кон Претпријатието за дистрибуција на 
електрична енергија ,4'Сћетлина" од Куманово е 
припоено Дистрибутивното претпријатие „Светлина" 
од Крива Паланка. 

Со решението на Народниов одбор на општи-
ната Куманово под бр. 04-19401/1 од 25-Х1-1961 
година и дејноста на Претпријатието за дистри-
буција на електрична енергија „Светлина" од Ку-
маново се проширува и во иднина е: 

а) изведување на електрични инсталации и 
мрежи и трафостаници до 10 кв.; 

б) оправка на електрични апарати и уреди. 
Со решението на Народниот одбор на општи-

ната Куманово под бр. 18215/1 од 28-Х1-1961 год. 
досегашниот директор на Претпријатието за дис-
трибуција на електрична енергија „Светлина" од 
Куманово е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За директно на претпршатието е назначен со 
решението на Наводниот о^боо на општината Ку-
маново бп. 20104/1 од 21-^ТГ-1961 година Сречко 
Нетков Антевски. Тот поетпоитатието ќе го тупти-
тту^р. ^рл^лжVва и разлолжVва во патниците на 
гт>др.гт\гллн>етп. сметано од 3-1-1962 година. 

с и Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2/62. (60) 

Окружниот стопански СУД ВО Скопје обтавува 
дрка во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бо. 291, страна 849 е запишано следното: 
Досегашниот главен директор на Ловниот комбинат 
Кавадарци инж. Димо Беќар. со решението на На-
родниот оттбоо на општината Кавадарци бо. 01-8758 
он 18-Х-1961 година, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

Со решението на Народниот одбоо на општи-
ната Кавадарци под бр. 11209 од 30-ХП-1961 година 
за директор на Дрвниот комбинат — Кавадарци е 
назначен Тошо Чулев. Тој комбинатот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со старите регистрирани потписници 
Костовски Михајло Љубиша, технички директор, 
Пано Грков, секретар, и Кујунџиева Магда, ш е ф на 
сметководството, сметано од 5-1-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 7/62. (61) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 92, 
страна 431 е запишано следното: Борис Панко Бла-
жевски, досегашен потписник на Станбено-штед-
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ната задруга „Тутунов комбинат" — Скопје, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Петар "Зипев, благајник, и Видан 
Костовски, секретар на станбено-штедната задруга. 
Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето со 
стариот регистриран потписник Младен Димитар 
Ценевски, претседател на управниот одбор, сметано 
од 5-1-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 8/62. (63) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 666, страна 925 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Саат Кула — Скопје под бр. 03-336 од 
29-Ш-1961 година кон Комбинатот за чевли и гу-
мени производи „Водно" — Скопје се припојуваат 
продавниците на Фабриката за чевли и туткал 
„Гоце Делчев" од Скопје во градовите: Скопје, Би-
тола, Прилеп, Штип, Куманово, Врање, Лесковац, 
Ниш, Крушевац, Параќин, Светозарево, Белград, 
Нови Сад. Осијек, Загреб и Призрен. 

Од Окружниот стопански суд ' во Скопје, Фи 
бр. 6/62. (б4) 

Окружниот стопански суд во Скопје обтавува 
дека ро регистарот на задругите под рег. бр. 27, 
страна 71 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земтоделската за-
Јттгг^ . Ппптгетео" отт седо Богппод-чца, донесена на 

гол., а одобрена од Народниот оттбпг) на 
ппттгтг^тч Богданци, со решението бр. 5283/1 од 
28-УП-1961 година, е извршено следното изменува-
ње и дополнување на правилата на задругата: 

Под членот 2 изменет е брст от на дејностите 
од 15 на 11, така што реден број 1 си останува, а 
кон истиот се спо1ува реден број 2. 

Редниот број 3 е заменет со реден број 2. 
Редниот број 4 е заменет со реден број 3. 
Редниот број 5 е заменет со реден број 4. 
Редниот број 6 е заменет со реден број 5. 
Редниот број 7 е заменет со реден број 6. 
Редниот број 8 е заменет со реден број 7. 
Редниот број 9 е заменет со реден број 10. 
Редниот број 10 се разграничува. 

Редниот број 8 гласи: „Сопственото сточаро-
ратарско производство задругата ќе го организира 
преку ЕЕ сточароратарска". 

Редниот број 9 гласи:. „Сопственото градинарско 
производство задругата ќе го организира преку ЕЕ 
градинарство и ратарство". 

Редниот број 10 гласи: „За пласирање на соп-
ственото земјоделско производство и контрахира-
ното откупено производство, како обезбедување на 
репродукционен материјал, потоа артикли од ин-
дустриското производство за широка потрошувачка 
на членовите на задругата и др. земјоделски про-
изводители, како и обезбедување со исхрана и со 
потребни пијалоци за работниците ќе го органи-
зира ЕЕ комерцијално (трговијата)". 

Бр. 38 — Стр. 497 

Редниот број 11 гласи: „Задругата може да оба-
вува и други стопански дејности што не се спро-
тивни на Уредбата за земјоделските задруги и со 
претходна согласност од Народниот одбор на оп-
штината". 

Ставот 1 од членот 3 се брише и на негово 
место стои: „Секој полнолетен земјоделски произ-
водител: 

а) кој ги прифаќа правилата на задругата, 
б) кој се обврзува дека ќе оствари минимум 

економска (деловна) соработка со задругата. 
в) кој уплати одредена уписнина". 
Ставот 2 се менува и гласи: „Секојх работник 

кој стапи во постојанен работен однос во земјо-
делската задруга или самостоен погон на задругата 
стекнува право да стане член на задругата". 

Ставовите 3 и 4 се бришат. 
Членот 13 од 5 става се зголемува на 9. 
Ставот 2 гласи: „Да оствари минимум економска 

соработка во износ од 200.000 динари и тоа: за 
земјоделски производители што се занимаваат со 
земјоделско производство а за фамилиите што ра-
ботат на своите укуќници а се запослени претежно 
како постојани работници до 40.000 дин." 

Ставот 3 се менува исцело и се ставаат збо-
ровите „Соработка со задругата во земјоделско про-
изводство на производството од 001 до 5 ха". 

Ставот 4 се менува исцело и се заменува со 
зборовите „Контрахирање со задругата производ-
ство на земјоделски производи на површина од 001 
до 5 ха или производство регулирано со договор 
(пченица, јачмен, раж, овес и др.) и испорака на 
метите количини на задругата". 

Ставот 5 е нов и гласи: „Продавање на земјо-
делски производи на задругата во вредност од 
40—200.000 динари". 

Ставот 6 е нов и гласи: „Купување на репро-
дукционен материјал од задругата во вредност од 
6.000 до 30.000 динари или ќе користи земјоделски 
услуги (пренос со трактор, набавка на вештачки 
ѓубрива и др.) во вредност од 3.000 до 10.000 динари". 

Ставот 7 е нов и гласи: „Ќе вложи 500 до 40.000 
дин. на штедење во задругата". 

Став 3 е сообразен со став 4 од старите пра-
вела. 

Став 9 е сообразен со став 5 на старите пра-
вила. 

Членот 14 е изменет и наместо „угодница чл 
и удел од 150 динари" во новиот член стои само 
»уписнина од 100 динари". 

Членовите 15, 16 и 17 се бришат исцело. 
Членот 18 се заменува со членот 15, а членот 

19 се заменува со член 16 само е направена измена 
во датумите наместо 28-П стои 4-1У- во годината. 

Членот 20 се заменува со членот 17. 
Членот 21 се заменува со членот 18. 
Членот 22 се заменува со членот 19 кој гласи: 

„За работа на собранието се донесува одделен де-
ловник на работа". 

Членот 23 се заменува со членот 20. 
Членот 24 се заменува со членот 21. 
Членот 25 се заменува со членот 22. 
Членот 26 се заменува со членот 23. 
Членот 27 се заменува со членот 24. 
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Членот 28 се заменува со членот 25. 
Членот 29 се заменува со членот 26. 
Членот ао се заменува со членот 27. 
Членот 31 Се заменува со членот 28. 
Членот 32 се заменува со членот 29. 
Членот 33 се заменува со членот 30. 
Членот 34 се заменува со членот 31. 
Членот 35 се заменува со членот 32. 
Членот 36 се заменува со членот 33. 
Членот 37 се заменува со членот 34. 

Членот 45 е изменет и на негово место стои 
член 42 со следната содржина: 

„Управниот одбор ги има следните права и 
должности одредени со Уредбата и другите прописи: 

1. се грижи за извршување на перспективниот 
план за стопанскиот план на задругата, годишниот 
стопански план и акционата програма на задругата, 
како и за правилното послување на задругата; 

21 одлучува за внатрешната организација на 
задругата и донесува правилник и деловник со кој 
се регулира внатрешната организација на задру-
гата; 

3. презема мерки за чувањето на средствата и 
фондовите со кои управува задругата и за нивното 
користење во склад со нивната намена; 

4. одлучува за висината за задолжувањето на 
задругата во границите на овластувањето добиено 
од Задружниот совет; 

5. одлучува за расходување и оттуѓување на 
основни средства на задругата во границите на 
овластувањата дадени од Задружниот совет; 

6. составува предлог на завршна сметка на за-
другата; 

7. решава за приговорите на работниците и 
службениците на задругата против решението на 
управникот на задругата во поглед на нивниот 
работен однос и распоред на работното место; 

8. решава и за други прашања кои по пропи-
сите важат во претпријатијата и ги решава управ-
ниот одбор на истото, како и прашања што се со 
правилата на задругата и со одлука на задруж-
ниот совет ставени во негов делокруг; 

9. распишува конкурс за раководни службе-
ници". 

Зборовите „организациони работни односи и 
стопански работни односи" се бришат, а на нивно 
место стои: „Организација на задругата". 

Членот 58 станува член 55 и гласи: „Задругата 
ги има следните економски единици: 

1. ЕЕ ратаро-еточарска, 
2. ЕЕ градинарска, 
3. ЕЕ трговија со откуп и пласман за трговија, 

снабдување на населението со репродукционен ма-
теријал и прехранбени производни артикли преку 
продавницата". 

Членовите 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и бб се бри-
шат исцело. 

Членовите од 56 до 96 се нови како што стојат 
оригинал во новите правила. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 800/61. (72) 

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

1 декември 19б'2 

под рег. бр. ЗОО, страна 887 е запишано следното: 
Со решението на Народниот одбор на општината 
Гевгелија бр. 3540/1 од 15-УП-1961 година досегаш-
ниот в. д. директор на Претпријатието за промет 
со градежни и огревни материјали и производство 
на тули „Караорман" —1 Гевгелија, Никола Митров, 
е назначен за директор и како таков во иднина 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето со старите регистрирани 
потписници Атанас Р. Николов, книговодител, и 
Георги Гошев, комерцијалне^ сметано од 10-1-1962 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 23/62. (73) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 45, 
страна 149 е запишано следното: Се брише од 
регистарот на задругите Погонот за градинарство 
во село Негорци на Земјоделската задруга „Нова 
основа" од село Негорци, согласно со одлуката на 
задружниот совет на задругата број 68 од 13-1-1962 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 55/62. (74) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при Заводот за з аложу-

вање на работници — Прилеп, врз основа на чл. 
11 од Правилата за работа на Заводот 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Референт по професионална ориентација при 

Заводот, | 
2. Психолог при Реферадата за професионална 

ориентација, 1 

3. Хонорарен лекар при Реферадата за профе-
сионална ориентација, 

4. Економист-аналитичар при Заводот. 
Услови: 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 

услови: факултет — педагошка група и една го-
дина практика во ПО, или средно образование со 
подолга пракса во ПО; 

Кандидатот под 2) да има завршено филозоф-
ски факултет психолошка група и практика во ПО; 

Кандидатот под 3) да има завршено медицин-
ски факултет со специјализација медицина во тру-
дот и подолга практика во работата; 

Кандидатот под 4) да има завршено економски 
факултет и практика во аналитичка служба. 

Личниот доход за сталните работни места по 
Законот за јавните службеници, а хонорарните ра-
ботни места по Законот за јавните службеници 
или по спогодба. 1 

Кандидатите молбите прописно таксирани како 
и останатите документи по чл. 31 од Законот за 
јавните службеници да ги доставуваат до Секрета-
ријатот на Заводот за запослување на работници — 
Прилеп. 1 

Конкурсот ќе трае од 26. XI. 1962 год. до 10. ХП. 
1962 год. ! (1507) 
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Д декември 1962 

ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ 
— ТЕТОВО 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места во 

Заводот: | 
1. УПРАВНИК на Центарот за стручно обра-

зование и преквалификација при Заводот, 
2. СЕКРЕТАР на Заводот; 
3. АНАЛИТИЧАР и 
4. РЕФЕРЕНТ ЗА З А Л О Ж У В А Њ Е (социјален 

работник). 
, У С Л О В И : 

Под 1, висока или виша школска спрема (про-
светна струка); 

Под 2, правен факултет, соодветна виша шко-
ла или референт III врста (управна струка) со на ј -
малку 5 години практика; ( 

Под 3, економски факултет, соодветна виша 
школа или економски техникум со 5 години рабо-
тен стаж; 

Под 4, виша социјална или средна социјална 
школа и ^практика во општествени служби од на ј -
малку 5 години. ( 

Плата спрема Законот за јавните службеници, 
а положај на по Одлуката за положај ни плати. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 
Во случај на ^пополнување на работните места, 

конкурсот останува отворен до пополнувањето. 
Молбите и потребните документи по чл. 31 од 

Законот за јавните службеници се доставуваат до 
Заводот за запослување на работници — Тетово. 

(1476) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
НА НО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

распишува 
К О Н К У Р С 

за следните упразнети работни места и тоа: 
1. Двајца пазаришни инспектори при НО на 

општината Куманово — Одделение за стопанство; 
2. Управител на Управата за деловни згради 

и простории; 
3. Управител на Установата за определување 

на ликвидација на стопански организации, книго-
водство и други услуги. 
У С Л О В И : 

Кандидатите под точка 1. треба да имаат за-
вршено више или средно образование. 

Кандидатите под точка 2. треба да имаат за-
вршено средно образование и 3 години практика 
на управни работи. , 

Кандидатите под точка 3. треба да имаат за-
вршено виша или средна школа и 4 до 5 години 
практика на книговодствени работи. 

Молбите со кратка биографија, како и доку-
менти по чл. 31 од Законот за јавните службеници 
да се достават до Комисијата за службенички ра-
боти на НО на општината Куманово. 

Настап на работа по истекувањето на кон-
курсот. 

Овој конкурс има важност 15 дена, а започнува 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 

, Ш Ж < (1474) 

Бр. 38 — Стр. 499 

Врз основа на чл. 7 ст. 1 и 2 од Законот за 
јавните службеници, Конкурсната комисија на Ин-
ститутот за памук — Струмица 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Референти I врста — — — — — — 10 
2. Референти II врста — — — — — — 5 
3. Лаборанти — — — — — — — — 15 

Услови: 
. Под точка прва кандидатите треба да имаат 

завршено високо образование — земјоделско шу-
марски факултет; 

Под точка втора кандидатите треба да имаат 
завршено више образование — виша земјоделска 
школа; 

Под точка трета кандидатите треба да имаат 
завршено средно образование — средно земјодел-
ско училиште. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а положај ната плата по Правилникот за по-
ложајните плати. 

Конкурсот останува отворен до пополнување 
на работните места. , 

Молбите да се достават до Институтот за памук 
— Струмица. (1482) 

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ОВОШТАРСТВО — 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за 4 соработника, 1 асистент и 1 помошник-ди-

ректор 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

за едно од звањата предвидени по чл. 55 и 56 од 
Законот за организација на научната работа, или 
од чл. 155 од ЗЈС точ. г. 

Молбите со документите по чл. 31 од ЗЈС и 
кратка биографија за досегашното движење во 
службата да се достават до Заводот најдоцна 15 
дена по објавување на конкурсот. 

За неисполнетите места конкурсот продолжува 
до пополнувањето, а најдоцна до 30. IV. 1963 год. 

(1481) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА 
С К О П Ј Е 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за следното работно место КОНЗЕРВАТОР-

КУСТОС 
Услови: Завршен филозофски факултет — 

група историја на уметноста, положен стручен ис-
пит, 10 години работен стаж и знаење на еден од 
странските јазици. 

Молбите со потребните документи по чл. 31 од 
ЗЈС се поднесуваат до Републичкиот завод за за-
штита на спомениците на културата — Скопје, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 



Стр. 500 — Бр. 38 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 1 декември 19б'2 

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА 

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ" ЗА 1963 ГОД. 
Претплатата на „Службен весник на НРМ" за 1963 година изнесува 1.800 ди-

нари 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 чековна уплатница што е приложена кон бројот 36/62. 

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при уплатувањето на прет-
платата треба читливо на чековната или вирманската уплатница да ги напишат 
следните податоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и надлежна 
пошта), број на примероци, старите претплатници покрај ова да го наведат и бројот 
под кој е приман весникот во 1962 година. 

Претплатата за 1963 година може да се обнови до 31 декември о. г. 
Бидејќи извесен број претплатници од 1962 год. уште не ја подмириле прет-

платата, се молат со претплатата за идната година едновремено да ја внесат и долж-
ната претплата од 1962 година. 

поштенски фах 207, во рок од 15 дена од, денот на 
објавувањето на конкурсот. 

Кандидатите што се во работен однос, поднесу-
ваат и согласност од установата. <'1480) 

СОДРЖИНА 

Страна 

Административниот секретаријат на Извршниот 
совет на НР Македонија 

р а с п и ш у в а 

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

референт во Одделението за згради 

УСЛОВИ: 
а) Технички факултет — инж. архитект или 

градежен со 3 години практика; 
б) Кандидатите да ги исполнуваат условите 

предвидени во чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници. 

Молбите таксирани со 50 динари таксена мар-
ка и куса биографија да се доставуваат до Адми-
нистративниот секретаријат на Извршниот совет. 

Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-
ното место.-

ЗАБЕЛЕШКА: за поподробни појаснувања кан-
дидатите можат да се обратат во Одделението за 
општи и персонални работи на Административниот 
секретаријат на Извршниот совет лично или по 
телефон 24-85. (1483) 

179. Одлука за образување Републички одбор 
за собирање помош на настраданите се-
мејства во елементарните непогоди во НР 
Македонија — — - - — — — — — 493 

180. Решение за именување претседател и 
членови на Комисијата за бегалци од 
Егејска Македонија — — — — — — 493' 

181. Решение за назначување директор на Ге-
олошкиот завод во Скопје — — — — 494 

182. Решение за назначување главен инспек-
тор на Инспекторатот за јавни патишта 494 

183. Упатство за полагање испити за здоби-
вање со степени на стручно образование 
на работниците-возачи на моторни возила, 
што се оспособуваат на практична работа 494 

Исправка на Законот за органите на 
управата во Народна Република Македо-
нија — — — — — — — — — — 495 

Исправка на Законот за изградба на ин-
вестициони објекти — — — — — — 495 

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

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (5370) — Скопје. 


