
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Вторник, 13 октомври 1959 
С к о п ј е 

Број 32 Год. XV 

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

136. 

На основа член 75 став 3 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија, Народното собрание на Народна 
Република Македонија на Единаесеттата заеднич-
ка седница на Републичкиот собор и Соборот на 
производителите одржана на 29 септември 1959 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Се потврдува Уредбата за изменуваше и до-
полнување на Уредбата за организацијата и рабо-
тењето на Извршниот совет број 09—986/1 од 18 
мај 1959 година, објавена во „Службен весник на 
НРМ" бр. 20 од 9 јуни 1959 година. 

И. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Бр. 51 
29 септември 1959 година 

Скопје 

) Претседател, 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, с. р. 

3. До донесувањето на сојузниот општ закон 
за школите за образование на наставниците, на 
организацијата к работата на Школата схо-дно 
ќе се применуваат доколку не се во спротивност 
со Општиот закон за школството одредбите на За-
конот за Вишата педагошка школа во Скопје и 
соодветните одредби ед Уредбата за пренесување 
работите во надлежност на републичките органи 
на управата односно републичките совети. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 53 
29 септември 1959 година 

Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Киро Георгиевски, с. р. 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р, 

137. 

На основа член 21 став 1 точка 8 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политич-
кото устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и член 184 став 1 од Де-
ловникот на Републичкиот собор на Народното 
собрание на Народна Република Македонија, На-
родното собрание на Народна Република Македо-
нија на Единаесеттата седница на Републичкиот 
собор одржана на 29 септември 1959 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА 

ВО ШТИП 
1. Се основа Виша педагошка школа со седи-

ште во Штип. 
2. Задачата на Школата е да подготвува на-

бавен кадар ш основните училишта. 

138. 

На основа член 5 од Правилникот за одреду-
вање највисоки положај ни плати за положаите на 
управници (директори) на одделни видеви здрав-
ствени установи, Советот за народно здравје на 
НРМ на својата V редовна седница одржана на 
5-1Х-1959 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЈВИСОКИ 

ПОЛОШАЈНИ ПЛАТИ ЗА ПОЛОЖАИТЕ НА 
УПРАВНИЦИ (ДИРЕКТОРИ) НА ОДДЕЛНИ 

видови, ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО НРМ 

I. Во Одлуката за највисоки положај ни плати 
' на управниците (директори) на одделни в и д о т 
здравствени установи во НРМ („Службен весник 
на НРМ" бр. 23/58 год.) се вршат следните измени: 

1. Во точка I наместо „во бруто износ од 26.200 
до 36.500 динари се става „во нета износ од 14.000 
до 19.000 динари". 

2. Во точка П наместо „во бруто износ од 16.300 
до 28.000 динари" се става „во нето износ од 9.000 
до 15.000 динари". 

3. Во точка Ш наместо „во бруто износ од 
16.300 до 26.200 динари" се става „во нето износ; 
од 9.000 до 14.000 динари". 

4. Во точка IV наместо „во бруто износ од 
16.300 до 21.000 динари" се става „во нето т и с а 
од 9.000 до 12.000 динари". 



Стр. 482 - Бр. 

5. Во точка V наместо „во бруто износ од 12.500 
до 18.200 динари", се става „во нето износ од 7.100 
до 10.300 динари". 

II. — Оваа одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
ноември 1959 година. 

Број 01-2385/1—59 
6 октомври; 1959 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за народно здравје на НРМ, 
Васил Ѓоргов, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
17-Ш-1959 година под рег. бр. 12 е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие „Задругар" —- Ре-
сен — Продавница во село Јанковец — Охридско. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мешана стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар" — Ресен, а согласно со одо-
брението на НО на општината Ресен бр. 05-10224/1 
од 11-Х1-1958 година. 

За раководител на продавницата е назначен 
Јонче Нечов ски. Продавницата ќе ја потпишува 
директорот на претпријатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фл 
бр. 500/58. (592) 

Ок,ружниот стопански суд во Битола објавува 
Дека во регистарот на стопанските организации на 
17-1X1-1959 година под рег. бр. 12 е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие „Задругар" — Ре-
сен — Продавница во село Асамати — Охридско. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мешана стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар" — Ресен, а согласно со одо-
брението на НО на општината Ресен бр. 05-10226/1 
од 11-Х1-1958 година. 

За раководител на продавницата е назначен 
Есат Шабановски. Продавницата ќе ја потпишува 
претпријатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 498/58. (1593) 

Окружниот. стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-Ш-1959 година под рег. бр. 12 е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие „Задругар" — Ре-
сен — Продавница во село Царев Двор — Охрид-
ско. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на мешана стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар. — Ресен, а согласно со одобреа 
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нието на НО на општината Ресен бр. 05-10225/1 од 
11-Х1-1958 година. 

За раководител на продавницата е назначен 
Живко Бубулевски. Продавницата ќе ја потпишува 
директорот на претпријатието што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 497/58. (594) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 95 на 
страна 345 е запишано следното': Согласно со̂  реше-
н.ието на Народниот од,бор на општината Гевгелија 
бр. 04-5808/1 од 19-ХП-1958 година се потврдени 
правилата на Земјоделската задруга „Лидо Јордан", 
село Давидово — Титоввелешко, така што дејноста 
на задругата е: 

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

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

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

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи ; 

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

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

води; 
10. продажба на мешани стоки; 
11. подигање на о дринска плантажа. 
Досегашните членови на управниот одбор се 

разрешени од должност. За членови на новиот уп^ 
равен одбор ,се избрани следните лица: Коста Де-
лов, претседател на управниот одбор, Ангел Гли-
горов, Глигор Алексов, Димитар Несторов, Илија 
Костадинов, Андон Николов и Петар Ристов. 

Досегашните потписници, и тоа: Благој Нико-
ловски, управник, и Тодор Панчев, член на управ-
ниот одбор, се разрешени од должност и им пре-
станува правото за потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен Ди-
митар Стојков, управник на задругата, кој ќе ја 
потшишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со стариот (потписник Ангел Г. 
Глигоров, член на. управниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 88/59. (11010) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 72 нд 
страна 283 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Лип-
ково бр. 05—4606/1 од 26-1Х-1958 година се потврде-
ни правилата на Земјоделската задруга „Карадан", 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 



13 октомври. 1959 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 32 - Стр. Ш 

с. Глажње — Кумановска околија, така што деј-
носта на задругата во иднина е: 

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

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

3. закажување услуги на земјоделските про-
изводители со земјоделски машини и орудија, како 
и други услуги што се во врска со земјоделското 
производство; 

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

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

панската активност на задругата; 
9. организирање на сточарство; 

10. организирање платежно кооперирање и по-
дигање на овоштарството. 

Задругата и понатака ќе ја потпишуваат ста-
рите потписници, и тоа: Рецепи Абедин, и Авдија 
Демири Рецепи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 253/59. (662) 

9. развивање на селскостопанска дејност; 
10. сточарство; 
11. овоштарство; 
12. лозарство; и 
13. откуп на земјоделски производи и продажба. 
Досегашниот управен одбор на задругата е раз-

решен од должност. За членови на новиот уцравен 
одбор се избрани следните лица: Стевчевеки Коцев 
Миле, Софре Кај шарев, Макртански Спасе, Кова-
чов Јордан, Кочевски Живко, Величков Борис и 
Алексов Величко. 

Досегашниот потписник на задругата Софре 
Кајшаров е разрешен од должност и му престану-
ва правото за потпишување. За нов потписник е 
назначен Крстевски Јозев Владо', книговодител. 
Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето со стариот 
потписник Миле Савчевски, управник на задру-
гата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 51/59. (622) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под пег. бр. 73 н:1 
страна 287 е запишано следното: Согласно со 
решението на Народниот одбор на општината Ора-
шец бр. 4020 од 27-ХП-1958 година се потврдени 
правилата на Земјоделската задруга ,,Велко Ста-
менков", село Орашец — Кумановска околија, такч 
што дејноста на задругата во иднина е: 

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

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

3. укажување услуги на земјоделските про-
изводители со земјоделски машини и орудија како 
и други услуги што се во врска со земјоделското 
производство; 

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

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

панската активност на задругата; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 29 на 
страна 113 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Одделението за стопанство на Народ-
ниот одбор на општината Ѓорче Петров бр. 04-7621/1 
од 12-1-1959 година се потврдени правилата на Зе-
мјоделската задруга ,,Љубин", е. Буковиќ — Скоп-
ско, по кои во иднина задругата ќе ја врши след-
ната дејност: 

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 ко-опе-
рации; 

3 укажување услуги на земјоделските про-
изводители со земјоделски машини и орудија, како 
и други услуги што се во врска со земјоделското 
производство; 

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

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

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

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

панската активност на задругата; 
9. организирање задружно пчеларство и укажу-

вање помош на индивидуалните пчелари. 
Задругата и понатака ќе ја потпишуваат ста-

рите потписници, и тоа: Фејзула Меџита Белул, 
претседател на управниот одбор, Шабан Арифа 
Јашар, и Алили Исеина Назим. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 220/59. (676) 
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УСТАВ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

- Уставен закон од 2-11-1953 со сите 
изменувања - Устав од 31-ХН-1946 
(деловите што не се укинати) — 

- второ издание -

С е известуваат државните органи, установите, стопан-
ските и општествените организации, б и б л и о т е к и т е и др, 
дека порачки прима Администрацијата на „Службен весник 
на НРМ", Скопје, Пошт, фах 51. 
Цена 150 динари 

Парите да с е и с п р а н а а т на жиро сметка 802-11/1-698 при Народната 
банка — Скопје 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при Секретаријатот за 

законодавство и организација на Извршниот совет 
на НРМ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за прием на приправник за звање РЕФЕРЕНТ 

I Берета. 
Услови: завршен правен факултет. 
Плата по Законот за јавните службеници. 
Молбите со потребните документи да се дос-

тават до Конкурсната комисија при Секретарија-
тот за законодавство и организација на Извршниот 
совет на НРМ, во срок од 15 дена по објавувањето 
на овој конкурс во „Службен весник на НРМ". 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

Конкурсната комисија на Домот на културата 
,Моша Пијаде" — Охрид 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на. работните места: 
1. Еден референт за општо образование 
2. Еден референт за стручно образование 

Услови: под 1. завршен филозофски: факултет 
група Југословенска книжевност, под 2. средно-
техничко училиште, стручен испит и над 3 годиш! 
практика. Првенство имаат од електротехнички) 
отсек. 

Молбите со кратка биографија и документите 
согласно со чл. 31 од Законот ча јавните служ-
беници, да се доставуваат до насловот во рок од 
15 дена по објавувањето на конкурсот. (1813) 

СОДРЖИНА. 
Страна 

136. Одлука за потврдување на Уредбата за 
изменување и дополнување на Уредбата за 
организацијата и работењето на Извршни-
от совет — — — — .— — — — — 481 

137. Одлука за основале Виша педагошка 
школа во Штип — — — — — — — 481 

138. Одлука за измена на Одлуката за најв,и-
соки1 положај ни плати за по лежаите на 
управници (директори) на одделни видови 
здравствени установи: во НРМ -— — — 481 

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 бр. 802-11/1-693 

при Народната валка - Скопје, Графички завод „Гоцф Делчев" К (4^50) — Скопје. 


