
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 12 мај 1962 
Скопје 

Број 13 Год. ХУН! 

Претплатата за 1962 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 80»—11/1—61». 

44. 

На основа член 18 став 2 од Законот за хидро-
мелиоративните системи и користењето на земји-
штето во хидромелиоративните системи („Службен 
весник на НРМ" бр. 42/61), Секретаријатот за зем-
јоделство и шумарство на Извршниот совет до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ОСНОВНИОТ ПЛАН ЗА 
ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПОД-

РАЧЈЕТО НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИОТ 
СИСТЕМ 

Член 1 
Со одредбите на овој правилник се пропишува 

содржината на основниот план за искористување 
на земјиштето во подрачјето на хидромелиоратив-
киот систем. 

Член 2 
Основниот план за искористување на земји-

штето во подрачјето на хидромелиоративниот си-
стем содржи: 

— назив на организацијата што управува со 
хидромелиоративниот систем и видот на системот 
(наводнување, одводнување или заедно одводнува-
ње и наводнување); 

— опис на подрачјето со означување на гра-
- "т * е и износот на вкупните површини по кате-

- • - ,а зомјлште со склца па подрачјето; 
— ел :с:.к па о;:т;.п :зац што — корисници на 

земјиштето во подрачјето на хидромгллоратлвнлот 
систем со податоци за вкупната површина на зем-
јиштето на секоја одделна организација што се 
наоѓа во подрачјето на системот; 

— структура на површините по категории и 
групи на култури, дополнителни култури, пред,-
култури, подкултури, меѓукултури и втори кул-
тури; 

— преглед на основните агротехнички и агро-
мслиоратлвни мерки, а особено: обработка на поч-
вата, сортен состав, ѓубрење, заштита од болести 
и штетници, равнење на почвата, калцификација 
и слично. 

— план за наводнување и одводнување со нор-
мите на вода по групи на култури; 

— средства за остварување на предвиденото 
производство и 

— економски ефекти од предвидените мерки 
во планот. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

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

Бр. 09-769/1 
3 мај 1962, година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет, 

Салтир Путински, е. р. 

0 1 к а с е н д е л 

КОНКУРСИ 
Советот за просвета на Народниот одбор на 

општината Идадија — Скопје 

распишува 

Р Е Д О В Е Н К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетите места во училиш-
тата и другите воспитни установи на територијата 

на општината Идадија — Скопје 
за учебната 1962/63 год. 

I 
ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 

1. Основно училиште „Гоце Делчев" 
— наставник или професор по запознава-

ње на природата и биологија 1 
— наставник или професор по физика и 

математика 1 
— наставник по општество и социјалогија 1 
<— наставник или стручен учител по му-

зичко воспитување да може да води и 
оркестар 1 

— наставници по општо-те -точко образо-
вание 2 

2. Основно училиште „Ленин" 

— наставник или професор по математика 1 
— наставник или професор по физика 1 
— наставник или професор по историја 

општество 1 
— наставник или професор по англиски 1 
— наставници по општо-техничко образо-

вание 2 
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3. Основно училиште „Коле Неделков ски44 

— наставник или професор по англиски 
јазик 1 

— наставник или професор по српско^ 
хрватски јазик 1 

— наставник по огппто-тех. образование 1 

4. Основно училиште „Владо Тасевски" 
— наставник или професор по математика 1 
— наставник или професор по герм. јазик 1 

5. Основно училиште „29 ноември" 
—- наставник: или професор по математика 1 

6. Основно училиште „Иван Горан Ковачич" 
—• наставник или професор по српскохр-

ватски јазик 2 
— наставник или професор по македонски 

јазик 1 
— наставници или професори по математи-

ка и физика 2 
— наставник или професор др природо и 

хемија 1 
— наставник или професор по географија 

и социјалистички морал 
— наставник по општо-техн. образование 
— наставник или стручен учител по му-

зичко воспитување да може да води и 
оркестар 

7. Основно училиште „Карпош" 
— наставник или професор по математика 
— наставник или професор по физика 
— наставник; или професор по запознавање 

на природата и! биологија 
— наставник по општо-техн. образование! 

8. Основно училиште „Кочо Рацин" 
— учители за одделенска настава 
— наставник или професор по макед. јазик 
— наставник или професор по историја 
— наставник или професор по математика 
— наставник или професор по физика 
— Наставник или стручен учител по музич-

ко воспит. да може да води; и оркестар 
— наставник по општо-техн. образование 
— наставник: или професор по француски-

англиски јазик 
— наставник или професор по српски: јазик 
— наставник или професор по биологија и 

хемија 

9. Основао училиште село „Жданец" 
— учител за) одделенска настава 

10. Училиште за основно музичко образование 
— професор по клавир 
— професор по виолина 
— наставници по виолина 
— наставник по клавир 
— стручен учител по клавир 
— стручен учител по виолина 6 

11. Детска градинка и забавиште „Орце Николов" 
— управител I 

II 
УЧИЛИШТА; ОД ВТОРА СТЕПЕН 

1. Гимназија „Јосип Броз Тито" 
— професори по физика 
— професор по математика и нацртна гео-

метрија 
•—1 наставник по општо-техн. образование 

2. Училиште за медицински сестри 
— професор-лекар по интерни болести 
— професор или наставник по физичко вос-

питување 
— стручен учител-медициаска сестра 

3. Училиште за фармацевтски техничари 
— професор по хемија 
— професор или наставник по математика 

и физика 

4. Училиште за завари и заботехничари 
— професор-стоматолог по екстракција и 

пр оте тика 
— професор-стоматолог по протетике и бо-

лести на устата и забите 

5. Училиште за санитарни техничари 
—» професор-лекар за предметот! хигиена 
— проф ес ор-лекар за пред метот микробио-

логија 

в. Градежно техничко училиште 
„Здравко Цветковски" 

— професор по математика 
— професор по физика 
— професори-градежни инж. за градежна 

струка 3 
— професор-архитект за жил и т н и згради и: 

нацртна геометрија 2 
— професор-хидро инж. по хидротехника 2 
— професор-инж. по статика и отпорност 1 
— наставник или стручен учител по физич-

ко воспитување 1 
— Наставник или стручен учител по тех-

ничко цртање« 1 
— стручен учител или учител по прак-

тична настава за практична работа 2 

7. Училиште за применета уметност 
— професор по цртање и методика 1 
— учител по практична настава за обра-

ботка на железо 1 

8. Музичко училиште 
— професор за те^ретско-стручни предмети! 1 
— професори по виолина 3 
— професори по клавијр и ко лепотици ја 3 

9. Учителска школа „Никола Карев" 
— директор 1 
— пом. директор 1 
— професори по психологија 2 
— професор по македонски: јазик! 1 
— професор по историја 1 
— професор по наука за општеството 1 
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— професор по географија 1 
— професор по руски јазик 1 
— професор по хемија 1 
— професор по биологија 1 
— професор по математика 1 
— професор-наставникз или стручен учител 

по музичко воспитување да може да води 1 
и оркестар 1 

— наставник по општо-техничко образование 1 
— наставник-стручен учител или учител по 

практична настава за препариран^ 1 
— професор по методика 1 

10. Училиште за ученици во стопанство 
„Димитар Влахов" 
— професор или наставник по физика 1 

И. Училиште за болничари и детски гл е данки 
— стручен учител по предметот нега на хи-

руршко болен и прва помош 1 
— уручен учител по предметот нега, на -

кожно болен и нега на интерно болен 1 

У С Л О В И : 
1. За работните места директор и пом. директор 

на Учителската школа „Никола Карев", кандида-
тите треба да имаат завршено филозовски факул-
тет, положен стручен испит и над 10 години служба. 

2. За работното место управител во Детската 
градинка „Орце Николов" — Скопје, кандидатите, 
да имаат завршено филозовски факултет, ВШИ или 
средна стручна школа-група педагошка и над 5 
години служба. 

3. Кандидатите што конкурираат за работните 
места наставник или професор треба да имаат за-
вршено ВПШ или соодветен факултет или соод-
ветна виша школа. 

4. За работните места наставник-професор кан-
дидатите треба да имаат положено стручен испит 
сем за предметите физика, математика, општо-
техничко образование, физичко воспитување и му-
зичко воспитување. 

5. Кандидатите што конкурираат за работното 
место стручен учител треба да имаат соодветна 
стручна школа. 

6. Кандидатите што конкурираат за работните 
места учител треба да имаат завршено учителска 
школа над 5 години практика и положен стручен 
испит. 

Молбите таксирани со 50 динари државна так-
са се доставуваат до односните училишта. 

Кон молбата да се приложи: 
а) Кандидатите што се во работен однос: 
1. препис од дипломите за образование и по-

ложен стручен испит, 
2. оценувачки листови за последните три учеб-

ни години, 
3. документи за движење во службата; 
б) Кандидатите што прв пат стапуваат во 

служба: 
1. сите документи по чл. 31 од Законот за јав-

ните службеници. 
Молбите со некомплетирани документи не се 

земаат во предвид. 

Вр. 13 — Стр. 167 

Секој кандидат може да конкурира најмногу 
на три места. Во молбата кандидатите треба да на-
ведат во кое училиште првенствено би сакале да 
бидат примени, а исто така да ја наведат и точната 
адреса на живеењето. 

Конкурсот ќе трае заклучно до 30 мај 1962 
година. 

Стан, патни и селидбени трошоци нема да сеј 
обезбедуваат. 

На основа одлуката на Советот за просвета и 
култура на народните одбори на општините од под-
рачјето на Титоввелешка околија за распишување 
на конкурси за пополнување на слободните места; 
за наставно-всспитниот персонал во училиштата и 
другите воспитни установи, Одделението за опште-
ствени служби при Народниот одбор на Титовве-
лешка околија на основа член 15 и 16 од Правил-
никот за спроведување на конкуренте објавува 

Р Е Д О В Е Н К О Н К У Р С 
за пополнување на слободните места на наставниот 
и воспитниот персонал во училиштата и другите 
воспитни установи од подрачјето на Титоввелешка 

околија за учебната 1962/63 год. 

I. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

;1. ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКО УЧИЛИШТЕ! 
„БОРИС КИДРИЧ" 

1 помошник директор-технолог инженер или; 
хемичар со завршен природно математички: 
факултет 

3 инженера технолози 
1 професор по математика 
1 професор по физика 
1 професор по хемија/ 
1 професор по германски јазик 

2. ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ 
„ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ" 

1 професор или наставник по книговодство 
1 професор за стопанска и финансова мате-

матика 
1 професор за стопански систем на ФНРЈ 
1 професор за право со стопанско законодавство 
1 професор за статистика и кредитен финансов 

систем 
1 професор по математика 
1 стручен учител за стенографија и дактило-

графи ја 

3. ГИМНАЗИЈА „КОЧО РАЦИН" > 
1 професор по македонски јазик 
1 професор по француски јазик 
3 професора по физика 
1 професор по хемија 
1 наставник по општотехничко образование 

4. УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВО 
„КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ" 

1 наставник по македонски јазик 
1 наставник по општествено економско образо-

вание и економска географија 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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1 стручен учител по практика од метален смер 
1 наставник по хемија и познавање на техно-

логија на метали 

ј5. УЧИЛИШТЕ ЗА КВАЛИФИКУВАНИ РАБОТ-
НИЦИ „ДИМКО НАЈДОВСКИ" 

1 наставник: по македонски: јазик ' 
1 наставник по математика 

У С Л О В И : 
За училишта под I: за професори, правници, 

инженери и економисти во сите видови училишта* 
'факултетска спрема од соодветна струка. 

За стручни учители, наставници и професори 
завршено стручно училиште или факултет за соод-
ветната струка. 

За наставниците завршена ВПШ, положен стру-
чен испит и 5 години практика. 

За наставниците во училиштето за ученици: во 
стопанството во Титов Велес завршена ВШИ, еко-
номска школа или учителска школа со положен 
стручен испит и 5 години практика во струката* За', 
стручен учител по практика од метален смер висо-
коквалификуваН работник со познавање! металски 
занимања (дреар, леар, бравар и др.) и да има нај-
малку 5 години практична работа во струката. 

За наставниците во училиштето за квалифику-
вани работници завршен филозовски факултет. 
ВПШ или учителска школа со положен стручен 
испит и долгогодишна учителска практика. 

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 

1. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „БЛАГОЈ КИРКОВ" 
2 наставника по македонски јазик 
1 наставник по српскохрватски! јазик 
2 наставника по француски јазик 
1 наставник по физика 
1 наставник или стручен учител по музичко 

воспитување 
1 наставник или стручен учител по општотех. 

образование 
1 наставник или стручен учител по ликовно! 

воспитување 

2. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ТРАЈКО АНДРЕЕВ" 
1 наставник по физика 
1 наставник по географија 
1 наставник по француски јазик 
1 наставник по математика 
1 наставник или стручен учител по музичко' 

воспитување 

3. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВАСИЛ ГЛАВИНОВ" 
2 наставника по француски јазик 
1 наставник по руски јазик 
1 наставник п!о запознавање на општеството 
1 наставник по математика 
1 наставник по историја и географија 
1 наставник по биологија и хемија 
1 наставник или стручен учител по музичко 

воспитување 

1 наставник или стручен учител по физичко 
воспитување 

1 наставник или учител по општотехничко 
образование 

4. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЈА" 
1 наставник по македонски јазик 
1 наставник по француски јазик 
1 наставник по математика 
1 наставник по биологија 
1 наставник по физика 
1 наставник по историја и географија 

,5. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", СЕ-
ЛО СУЈАКЛАРИ 

1 наставник по математика и физика 
1 наставник по историја и географија 
1 наставник по биологија 

6. -ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „СТОЈАН БУРЧЕВ", 
СЕЛО ИВАНКОВЦИ 

1 наставник по македонски јазик 
1 наставник по математика 
1 наставник по историја И географија 
1 наставник по биологија 
1 наставник по физика и општотехничко об-

разование 
1 наставник или стручен учител по физичко) 

воспитување 

7. НИЖЕ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ „КИРЕ ДИМОВ« 
1 наставник или стручен учител по клавир 
3 наставника или стручни учители по виолина 
1 наставник или стручен учител по дувачка 

класа 

8. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ЗА ВОЗРАСНИ „ЈОВ-
ЧЕ ТЕСЛИЧКОВ" 
1 наставник по македонски јазик 
1 наставник по математика и физика 
1 наставник по историја и географија 

9. РАБОТНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ „БЛАГОЈ 
СТРАЧКОВ" 
1 наставник со завршена виша школа за ра-

ководител на катедрата за стручно образо-
вание 

У С Л О В И : 
За наставниците во основните училишта во 

градот Титов Велес завршена ВПШ, а за настав-
ниците1 во развиените основни училишта во се-
лата Сујаклари и Иванковци завршена ВПШ или! 
учителска школа. 

За наставниците па отнтотехничко образова-
ние завршено техничко училиште или учителска1 

школа со положен стручен испит и 5 години прак-
тика. 

За Наставниците во музичкото училиште за-
вршена музичка академија, ВПШ од соодветна 
струка или средна музичка школа. 
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П. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА ГРАДСКО 

1. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ, СЕЛО ГРАДСКО 
1 наставник по историја и географија 
1 наставник по француски! јазик 
1 наставник по биологија 
1 наставник по математика и физика 

2. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ, СЕЛО РОСОМАН 
1 наставник по српскохрватски јазик 
1 наставник по математика 
1 наставник по физика 
1 Наставник по основно и техничко образова-

ние 
1 наставник по музичко воспитување 
1 наставник по историја и географија 

3. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ, СЕЛО ДОЛНО ЧИЧЕВО 
1 наставник по македонски и српскохрватски 

јазик 
1 наставник по историја и географија 
1 наставник по математика и физика 
1 наставник по француски јазик и биологија 
1 наставник по музичко воспитување 

4. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ, СЕЛО СИРКОВО 
1 наставник по македонски и српскохрватски 

јазик 
1 наставник по историја и географија 
1 наставник по математика и физика 
1 наставник по француски јазик и биологија 
1 наставник} по музичко и ликовно воспитува-

ње 

У С Л О В И : 
За наставници! кандидатите треба да имаат за-

вршено ВИШ или учителска школа со положен 
стручен испит. 

III. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
КОНОПИШТЕ 

1; ОСНОВНО' УЧИЛИШТЕ „ИЛИНДЕН", СЕЛО) 
ГОРНА БОШАВА 
1 наставник по македонски јазик со ВПШ 
1 управител на основното училиште, со завр-

шено ВПШ или учителска школа, положен 
стручен испит и 5 години практика 

IV. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
ГЕВГЕЛИЈА 

1. УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ" 
2 професора или наставници по француски 

јазик 
3 професора или наставници по математика! и 

физика 
1 (професор по книговодство 
1 професор по книговодство и статистика 
1 професор или наставник за стопанска и фи-

нансова математика 
1 наставник или стручен учител за физичко 
воспитување 
1 ^наставник или стручен учител за предаој-

ничка обука 

1 наставник или стручен учител за општотех-
ничко воспитување 

2. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВЛАДО КАНТАР-
ЏИЕВ" 
1 наставник по француски јазик 
1 наставник по англиски јазик 
3 наставника по математика и физика 
1 наставник по историја 
1 наставник по физичко воспитување 

3. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ МИСИРКОВ" 
1 наставник по англиски јазик 
1 наставник по математика и физика 
1 наставник или стручен учител по физичко 

воспитување 

4. ОСНОВНО' УЧИЛИШТЕ, СЕЛО НЕГОРЦИ 
1 наставник по македонски и српскохрватски 

јазик 
1 наставник по француски јазик 
1 наставник по историја и географија 
1 наставник или стручен! учител по физичкој 

воспитување 
1 наставник , по биологија и хемија 
1 наставник по математика и физика 

5. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ, СЕЛО МИРАВЦИ 
1 наставник по македонски ј азрие 
1 наставник по српскохрватски јазик 
1 наставник по француски јазик 
1 наставник по математика и физика 
1 наставник по историја и географија 
1 наставник по биологија и хемија 
1 наставник или стручен учител по физичко 

воспитување 

У С Л О В И : 
За професори и! наставници завршен филозов-

ски факултет или ВПШ. 
) 

V. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
БОГОМИЛА 

1. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ПЕТРЕ ПОП АРСОВ*'. 
. е . БОГОМИЛА 

1 управител на училиштето 
1 наставник по историја и географија! 
1 наставник по француски и руски јазик 
1 наставник по математика 
1 наставник по музичко и ликовно воспиту-1 

вање 

2. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЈАНКУЛА ЈАНКУ-
ЛОВСКИ" СЕЛО ТЕОВО 
1 наставник по македонски и српскохрватски 

јазик 
1 Јнаставник по историја и географија 
1 наставник по француски и руски јазик. 

У С Л О В И : 
За управител на Основното училиште „Петре 

Поп-Арсов" кандидатите да се со завршен фил са-
вовски факултет-педагошка група или ВПШ или 
учителска школа со 10 години практика на со-
одветно работно место. 
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Наставниците за предметна настава треба да 
имаат завршена ВПШ од соодветна струка или 
учителска школа со положен стручен испит и нај-
малку 3 години да предавале соодветен наставен 
предмет. 

VI. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
ВАЛАНДОВО 

1. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ »ЈОСИП БРОЗ ТИТО", 
ВАЛАНДОВО 

1 наставник ло македонски и српскохрватски 
јазик 

3 наставника по француски и српскохрватски 
јазик 

3' наставника по математика и физика 
1 наставник по биологија и хемија 
1 наставник по историја 
1 наставник по географија 
1 наставник по физичко воспитување 
1 наставник по музичко воспитуваше 
1 наставник по ликовно воспитување 

Џ. ЗЕМЈОДЕЛСКО УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА 
ОБУКА „КАМЕ ПУКИЗОВ", ВАЛАНДОВО 

2 професора или наставника 

У С Л О В И : 
За наставници завршен филозовски факул-

тет, ВПШ или учителска школа со повеќе го-
дишна практика во вишите одделенија. 

За стручните наставници завршена ВПШ или 
средна стручна школа од соодветната струка. 

За земјоделското училиште инженери агро-
номи, виша земјоделска школа или земјоделски 
техником. 

VII. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
НЕГОТИНО 

1. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „СТРАШО ПИНЏУР", 
НЕГОТИНО 

1 наставник по руски јазик 
1 наставник по математика 
1 наставник по биологија и хемија 

2. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „Д. АНГЕЛОВ — ГА-
БЕРОТ", ДЕМИР КАПИЈА 
1 наставник по македонски јазик 
1 наставник по историја и географија 
1 наставник по математика и физика 

а ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ .ОБРАЌА МИЛАДИНО-
ВИ", ДОЛНИ ДИСАН 
1 раководител на училиштето 
1 наставник по македонски и српскохрватски 

јазик 
1 наставник по француски јазик 
1 наставник По историја и географија 
1 наставник по математика и физика 
1 наставник по музичко и ликовно воспиту-

вање* 

У С Л О В И : 
За основното училиште „Страшо Пинџур" во 

Неготино, кандидатите од точка 1 до 3 треба да! 
имаат завршено филозовски факултет или ВШИ 
и 2 до 3 години практика. 

За основното училиште „Д. Габерот" во Д. Ка -
пија, кандидатите од точка 1 до 3 треба да имаат 
завршено филозофски факултет или ВШИ. 

За основното училиште во Долни Дисан, кан-
дидатите треба да имаат завршено филозофски 
факултет или ВПШ. 

УШ. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
БОГДАНЦИ 

1. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ПЕТАР МУСЕВ", 
БОГДАНЦИ 

1 наставник по математика и физика 
1 наставник по француски јазик 
1 наставник по општотехничко образование? 

2. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИ-
ЈА", СЕЛО СТОЈАКОВО 

1 наставник по француски јазик 

У С Л О В И : 
За наставниците завршена виша педагошка 

школа. 

IX. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
ЧАШКА 

1. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ТОДОР ЈАНЕВ", СЕ-
ЛО ЧАШКА 

1 наставник по српскохрватски јазик и дома- . 
ќинство 

1 наставник по физичко воспитување 

2. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИ-
ЈА", СЕЛО ИЗВОР 

I наставник по историја 
1 наставник по физичко воспитување 

У С Л О В И : 
За наставниците завршено ВПШ. За настав-

ниците по физичко воспитување се бара средна 
'фискултурна школа. 

X. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
КАВАДАРЦИ 

1. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ВО СЕЛО СОПОТ 
1 наставник по математика и физика 
1 наставник по биологија и хемија 
1 наставник по македонски и руски јазик 
1 наставник по музичко воспитување 

2. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „СТРАШО ПИНЏУР", 
СЕЛО ДРЕНОВО 

1 наставник по македонски! и српскохрватски 
јазик 

1 наставник по физика и хемија 
1 наставник по историја и географија 
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1 наставник: по запознавање! на природата, со-
цијалистичкиот морал и домаќинство 

1 наставник по ликовно воспитување и основи 
на општ,^техничко образование 

3. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ДЕШКА ТОШЕВА", 
СЕЛО БЕШИШТЕ 

1 управител на училиштето 
1 наставник по македонски и српскохрватски 

јазик 
1 наставник по историја и географија 
1 наставник по биологија 
1 наставник по француски јазик 
1 наставник по математика и физика 

4. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ДИМКАТА ГАБЕРОТ", 
СЕЛО ВАТАША 

1 учител за основна настава 
1 наставник по математика 
1 наставник по запознавање на општество, ис-' 

торија и географија 
1 наставник по музичко воспитување 

5. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „СТРАШО ПИНЏУР", 
КАВАДАРЦИ 

1 управител на училиштето 
1 помошник управител 
1 наставник по српскохрватски јазик 
2 наставника по математика 
1 наставник по физика 
1 наставник по запознавање на општеството и 

социјалистички морал 
1 .стручен наставник по музичко воспитување 
2 стручни! наставника по огплтотехничко обра-

зование 
1 наставник по македонски јазик 

в. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ДИМКАТА ГАБЕРОТ", 
КАВАДАРЦИ 

2 наставника по македонски јазик 
1 наставник по српскохрватски јазик 
1 наставник по англиски јазик 
1 наставник по руски јазик 
1 наставник по биологија и запознавање на 

природата 
1 наставник по запознавање на општеството и 

социјалистички морал 
1 наставник по математика 
1 наставник по физичка култура 
1 наставник по хемија 
1 наставник по општотехничко образование 

7. ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ, КАВАДАРЦИ 
1. професор по физика 
1 професор по биологија и хемија 
1 професор по математика 
1 наставник по фискултура 
4 професори со завршен економски факултет 

8. ЛОЗАРО-ШУМАРСКО УЧИЛИШТЕ 
КАВАДАРЦИ 

2 инженера шумари 
2 инженера агрономи 
1 професор по математика 

9. УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВО-
ТО, КАВАДАРЦИ у 

1 наставник со машинско металски смер 
УСЛОВИ: 

За наставниците во развиените основни учи-
лишта во Сопот, Дреново, Бешиште и Ваташа за-
вршена ВШИ. 

За училиштето „Страшо Пишдур" во Кавадар-
ци, професор со завршен факултет или наставник 
со завршена ВПШ. ; 

За економското училиште 4 професора со за-
вршен економски факултет, 1 наставник или учи-
тел со средна фискултурна школа и 2 професора 
со завршен филозовски факултет. 

За лозаро-шумарското училиште 2 професора 
инженери агрономи:, 1 професор со филозовски 
факултет. 

За училиштето за ученици во стопанството 1 
наставник со машински метален смер. 

Пријавите за конкурсот таксирани со 50 ди-
нари државна такса за сите видови училишта и 
установи со потребните податоци и докази, согласно 
чл. 17 од Правилникот за спроведување на кон-
куренте, кандидатите се должни да ги достават 
непосредно' до училишниот одбор односно до ор-
ганот на општественото управување на воспитната 
установа за која е распишан конкурсот, најдоцна 
до 31 мај 1962 година. 

Пријавите поднесени по оваа дата нема да би-
дат земени во обзир. 

Исто така нема да се земаат во обзир и при-
јавите што не ќе бидат комплетирани со потреб-
ните документи како што се: преписи од дипло-
мите за образование и стручен испит, последните 
оценети решенија за звањето и положај ната плата 
и оценувачките листови за последните две учебни 
години. 

Број 06-1492 од 28-1У-1962 година, Титов Велес. 

Врз основа на член 33 точка 1 о|д; Законот за 
јавните службеници, Комисијата за службенички 
работи при Народниот одбор на општината во Го-
стивар, 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување упразнетото работно место Ветери-
нарен инспектор во Народниот одбор на општината 

Гостивар 

УСЛОВИ: 
Кандидатот треба да има завршено ветерина-

рен факултет и 3 години практика во службата. 
Покрај наведените услови кандидатот треба да 

ги исполнува и условите предвидени во член 31 
од Законот за јавните службеници. 

Молбите се поднесуваат до Народниот одбор 
на општината во Гостивар, Комисија за служ-
бенички работи1. 

Конкурсот трае 20 дена од денот на објаву-
вањето. (524) 

На основа член 244—245 од Законот за јавните 
службеници и чл. 10—15 од Правилникот за спро-
ведување на конкуренте за пополнување на ме-
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стата иа наставниот и воспитниот персонал во 
училиштата и другите воспитни установи („С'л. 
весник на НРМ" бр. 16/58 год.), а во смисла на 
Одлуката на Советот за просвета на Народниот 
одбор на Охридска околија и одлуките на сове-
тите за просвета на НО на општините — Одделе-
нието за општествени служби на Народниот одбор 
на Охридска околија — Охрид објавува 

РЕДОВЕН КОНКУРС 
за пополнување на слободните службенички места 
на наставниот и воспитниот персонал во училиш-
тата од подрачјето на Народниот одбор на Охрид-

ска околија за учебната 1962/63 година 

I 
> Служби во кои народните одбори на општините 
вршат право на оснивач: 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА ОХРИД 

1. Гимназија „Кл. Охридски" — Охрид 
— професор по предметите историја, социјало-

гија со основи на политичката економија, со 
завршен факултет соодветна група — — 1 

— професор по предметите психологија, логи-
ка, филозофија и општествено уредување 1 

— професор за предметот француски јазик, со 
завршен филозофски факултет соодветна 

група — — — — — — — — — — 1 
— професор за предметите латински и фран-

цуски јазик, со завршен факултет соодветна 
група — — - - — — — — — — — 1 

— професор за п]; легатите физика и матема-
тика, со завршен факултет соодветна група 1 

— професор за предметот хемија, со завршен 
факултет соодветна група — — — — 1 

— наставник за предметот општо техничко 
образование, со завршена виша школа соод-
ветна група — — — — — — — — 1 

2. Учителска школа „Андон Дуков" — Охрид 
— професор за предметите општа, детска и 

педагошка психологија и основи на науката 
и општеството, со завршен филозофски ф а -
култет соодветна група — — — — — 1 

— професор по предметот методика, со завр-
шен филозофски факултет соодветна група 1 

— професор по' предметот историја и државно 
уредување со завршен филозофски факул-
тет соодветна група — — — — — — 1 

— професор по предметот хемија со дополну-
вање на часови по биологија со завршен ф а -
култет — — — — — — — — — — 1 

— професор или наставник по предметот му-
зичко* воспитување, со завршена музичка 
академија или ВПШ соодветна група — 1 

— професор или наставник по предметот ф и -
зичко воспитување (машки), со завршен ДИФ 
или ВПШ соодветна група — — — — 1 

— професор или наставник по предметот руски 
јазик со дополнување на часови по* маке-
донски јазик, со завршен филозофски ф а -
култет или ВПШ соодветна група — — 1 
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— професор или наставник по предметот пред-
ио ј пичка обука, со завршена висока или ви-
ша школа и да е резервен офицер — — 1 

— наставник по предметот општо техничко во-
спитување, со завршена Еиша техничка шко-
ла или ВПШ соодветна група — — — 1 

— наставник или стручен учител по предметот 
домаќинство (женско), со завршена виша 
или средна школа соодветна група со до-
полнување часови во друго училиште — 1 

3. Економско училиште „Мите Богоевски" — Охрид 
— професор по предметот стопанско право и 

стопански систем на ФНРЈ, со завршен еко-
номски или правен факултет — — — — 1 

— професор по предметот книговодство и по-
знавање на стоката, со завршен економски 
факултет — — — — — — — — — 1 

— професор по предметите предвојничка обука 
и фискултура, со завршен ДИФ или војна 
академија — — — — — — — — — 1 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА СТРУГА 

1. Гимназија „Браќа Миладинови" — Струга 
— професор или наставник по предметот шип-

тарски јазик, со положен стручен испит и со 
5 години практика — — — — — — 1 

— професор или наставник по предметите ма-
тематика и физика — — — — — — 1 

— професор по предметот хемија — — — 1 
— учител или стручен учител со положен стру-

чен испит и со 5 години практика по пред-
метот политехничЕѕо образование — — — 1 

— професор по предметот географија — — 1 
— професор по предметот историја — — — 1 
— професор по предметот руски јазик — — I 

Лицата што учествуваат на конкурсот по-
требно е да имаат завршено соодветен факултет 
по бараниот предмет. Првенство имаат оние кан-
дидати што покрај македонскиот јазик го позла-
ваат добро и шгштарсклот. 

2. Градежно техничко училиште „ И ж е Пее Ј 
Струга 

— професор по македонски јазик со литера-

— професор или наставник по руски јазик — 1 
— професори по статика, бетон, фундирање мо-

стови, со завршен технички факултет — 2 
— професор по нацртна геометрија и градежни 

конструкции со завршен технички факултет 1 
— професори или наставници по предметите 

математика и физика — — — — — — 2 
— стручен учител за предавање стручни пред-

мети, со завршено градежно техничко учи-
лиште — — — — — — — — — — 1 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА РЕСЕН 

1. Гимназија „Стив Наумов" — Ресен 
— професор по историја, со завршен филозоф-

ски факултет — — — — — — — — 1 
— професор по математика, со завршен при-

родно математички факултет — — — — 1 
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— професор по биологија, со завршен природно 
математички факултет — — — — — 1 

— професор по англиски или руски јазик, со 
завршен филозофски факултет — — — 1 

— професор по латински јазик, со завршен фи-
лозофски факултет — — — — — — 1 

— наставник по физичка култура, со завршена 
ВИШ — — — — — — — — — — 1 

2. Центар за стручно образование на земјоделски 
кадри „Јосиф Јосифово™ — Свештарот", Ресен 

— професор по македонски јазик, со завршен 
филозофски факултет — — — — — 1 

— професор по ботаника, со завршен земјодел-
ски факултет — — — —. — — — ~ 1 

— професор по педологија со поледелство, со 
завршен земјоделски факултет — — — 1 

— професор за општо економско образование, 
со завршен економски факултет — — — 1 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА КИЧЕВО 

1. Гимназија „Мирко Милевски" — Кичево 
— професори по македонски јазик — — — 3 
— професор по педагошка — — — — — 1 
— наставник или стручен учител по уметност 1 
— професори по географија — — — — — 3 
— професори или наставници по физика — 2 
— професори или наставници по математика 2 
— наставници или стручни учители за пред-

метот техничко образование — — — — 2 
— наставник или стручен учител по предметот 

физичко воспитание — — — — — — 1 
— наставник — резервен офицер по предвој-

ничка обука — — — — — — — — 1 
— наставник по музика — — — — — — 1 
— професор-економист за предметот политичка 

економија — — — — — — — — — 1 
— професор — економист по предметот сто-

панска со финансиска математика — — 1 
— наставник — стенограф по предметот стено-

графија — — — — — — — — — 1 
— професор по предметот историја — — — 1 
— професор по предметот биологија — — — 1 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНАТА ДЕБАР 
1. Гимназија „Здравко Печковски" — Дебар 
—} професори или наставници по предметот 

математика — — — — — — — — 2 
— професор или наставник по предметот гео-

графија — — — — — — — — 1 
— професор или наставник по предметот ис-

^ сторија — — — — — — — — — 1 
— професор по« предметот биологија — — — 1 
— учител или стручен учител за општотехничко 

образование — — — — — — — — 1 
ОПШТА НАПОМЕНА: Пријавите за конкур-

сот со потребните податоци и други докази, со-
гласно со член 17 од Правилникот за спроведува-
ње на конкуренте за пополнување на местата на 
наставниот и воспитниот персонал во училиштата 
и другите воспитни установи („Службен весник на 
НРМ" бр. 16/58 год.), кандидатите се должни да 
ги достават непосредно до училишниот одбор на 
соодветното училиште за кое е распишан кон-
курсот}. 

Покрај пријавите треба да се достави и био-
графија, како и доказ за досегашната општестве-
на активност. Рок за пријавување на конкурсот е 
до 31 мај 1962 год. Пријавите поднесени по оваа 
дата не ќе се земаат во предвид. 
Бр. 07-1746/5 од 27-1У-1962 год., Охрид 

, (527) 

ТЕАТАРСКИОТ СОВЕТ НА НАРОДНИОТ 
ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 

распишува Ј 

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

ЗА ДРАМАТА: , 
1 режисер 

УСЛОВ: Завршена театарска академија — от-
сек режија. 

4 артисти 

ЗА ОПЕРАТА: 
1 солист — баритон 
2 члена на оркестар — виолинисти 
1 член на оркестар — фаготист 
2 члена на оркестар — хорниста 
1 член на оркестар — тромпетист 
1 член на оркестар — тромбонист 
6 члена на хорот (машки и женски) 
1 инспициент 

УСЛОВ: Средна школска спрема. Пожелна е 
практика и познавање на работата. 

ЗА БАЛЕТОТ: 
9 балетски играчи (4 женски и 5 машки) 
1 шеф на балет 

УСЛОВ: Најмалку 5 години практика како ко-
реограф и педагог на балет. 

Основна плата по Уредбата за работните одно-
си и наградување на уметничкиот персонал, а 
уметнички додаток по даговор. 

Рок за поднесување на молби др 1-VI-1962 год. 
Бо случај на погреба кандидатите треба да би-

дат спремни за аудиција, што писмено ќе им биде 
соопштено. 

Договорите се потпишуваат на две години. | 
Стапување на работа на 15-УШ-1962 год. 
За поблиски информации заинтересираните да 

се обрнат до Народниот театар — Скопје. (528) 

НАРОДНИОТ МУЗЕЈ — ШТИП 

ра елитну ва 

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

1. Кустос — историчар 
2. Кустос — археолог ј 
3. Конзерватор 

УСЛОВИ: Под точка 1 и 2 — завршено соод-
ветни групи на филозофсЈШот факултет; 

Под точка 3 — висока или виша стручна 
спрема. ј 



Стр. 174 — бр. 13 

Стапување на работа од 1-У1-1962 година-
Основна плата по Законот за јавните службе-

ници, а положајна спрема Правилникот за поло-
жа јни плати на службениците во музејот. 

Заинтересираните молбите со потребните доку-
менти да ги достават до Народниот музеј — Штип. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работни-
те места. 1 (593) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО!-
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 
за наставници и асистенти и тоа: 

1. За еден вонреден професор за предметот 
Општо машинство со шумска механизација и; 

2. За преизбор на асистенти за следните пред-
мети: 

— Економика во земјоделството 
— Споредбена анатомија со физиологија и 
— Хемија 
Рок за пријавување 15 дена по објавувањето 

на конкурсот, а во колку местата не се пополнат 
во тој рок, конкурсот се продолжува до нивното' 
пополнување. 

Кандидатите што се пријавуваат за' наставник! 
треба да ги исполнуваат ус лови јата по член 170 и 
171 од Законот за високото школство на Народна 
Република Македонија. I 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зе-
мјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи 
диплома за завршен факултет и документи по член 
31 од Законот за јавните службеници. Кандида-
тите јавни службеници поднесуваат извод од служ-
беничкиот лист. Покрај пријавата треба да се до-
стави кратка биографија со податоци за досегаш-
ната работа и службовањето на кандидатот, потврда 
од установата каде што е на служба дека нема 
материјални обврски спрема истата, список на 
научните и стручните трудови (до колку канди-
датот ги има) и по еден примерак од самите тру-
дови. (591) 

Врз основа на чл. 33 и 36 ст. 3 од Законот за 
јавните службеници, Конкурсната комисија при 
Околискиот завод за социјално осигурување — Би-
тола, ј 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место лекар советник 
УСЛОВИ: 
Потребно е кандидатот да има завршено ме-

дицински факултет, со над 5 години практика во 
струката, како и положен стручен испит. 

Плата по Законот за јавните службеници, а по-
ложајот плата спрема Одлуката за положајните 
плати на службениците при Заводот. 

Настап на работа по истекот на 15 дена од 
објавувањето на конкурсот. 

мај 

Кон прописно таксираиата молба да се до-
стават и документите по чл. 31 од Законот за јав-
ните службеници. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работното 
место. (592) 

ДОМОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 
ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

распишува 

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

2 (дра ) лекара од општа практика на работно 
место во Домот за народно* здравје — Горче Петров. 

УСЛОВИ: Кандидатите да имат завршено ме-
дицински факултет, задолжителен лекарски стаж 
и 3 години лекарска практика, до колку не се ја-
ват кандидати со предвидената лекарска практика 
доаѓаат во предвид кандидати со помала лекарска 
практика. 

Настап на работа од 1-VI-1962 година. 
Плата по Правилникот за распределба на лич-

ниот доход; на Домот за народно здравје — Горче 
Петров. 

Молбите, таксирани со 50 динари со сите по-
требни документи: согласно член 31 од Законот за 
јавните службеници, се доставуваат до Домот за 
народно здравје. 

Рокот на траењето на конкурсот е 15 дена од 
денот на објавувањето на истиот, а во колку ме-
стата не се пополнат останува отворен до попол-
нувањето. * (597) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО*-
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

распишува 

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

секретар на факултетот 

УСЛОВИ: Завршен факултет со положен стру-
чен испит и 5 години практика во управна струка. 

Плата според Законот за јавните службеници, 
а положај ната плата според- решението за поло-
жа ј ни плати на факултетот. , 

Молбите со кратка биографија, како и доку-
ментите според член 31 од Законот за јавните 
службеници! да се достават др Декана,тот на Зе-
мјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Рок на траењето на конкурсот е до 15-1Х-1962 
година, со тоа доколку местото не се пополни во 
предвидениот рок, конкурсот продолжува до 31-
ХП-1962 година. ј 

Стапување на работа по договор. (595) 

Советот на Народниот театар — Куманово 

распишува 

К О Н К У Р С 
за прием на работа во сезоната 1962/63 год. на; 

— 3 артистки и I 
— 3 артисти 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ 



12 мај 1962 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Вр. 13 — Стр. 175 

Право на конкурс имаат лицата што завршиле 
висока, виша или средна театарска школа и други 
лица што се занимавале со театарската дејност 
или имаат желба за таа работа. 

Услови: 1. Прием се врши со аудиција на која 
кандидатите треба да настапат со: 

— монолог од драма или комедија, 
рецитација, 

— песна, 
— читање на непознат текст. 
2. Да достават потврда од установата каде ра-

ботат дека имаат право да учествуваат на кон-
курсот. 

3. Дека ја регулирале воената обврска (за ар-
тисти). I 

Молби со опширни биографии за движењето 
во службата како и тоа во кои дела и кои ли-
кови толкувал-ла (во колку бил-ла на работа во 
театри) треба да се достават на адреса НАРОДЕН 
ТЕАТАР — КУМАНОВО, најдоцна 15 дена по обја 
вувањето на конкурсот. 

Во колку не бидат пополнети сите места кон-
курсот продолжува до нивното пополнување. 

Патните и дневните разноски за аудицијата ги 
сноси Народниот театар — Куманово. Селидбените 
трошоци по спогодба. 

Плата по Уредбата за наградување на умет-
ничко-сценскиот персонал, а уметничкиот додаток 
по спогодба. 

За аудиција кандидатите накнадно ќе бидат 
известени писмено. (605) 

Врз основа на член 33 од Законот за јавните 
службеници, Конкурсната комисија при Домот на 
културата „Моша Пијаде" — Охрид 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување работното место 

РЕФЕРЕНТ ЗА ^САМОДЕЈНОСТИ 

Кандидатот треба да биде службеник од про-
светно-научна струка III до I врста. 

Предимство имаат кандидатите со завршена 
средна, односно виша музичка спрема со прак-
тика во организирање културно-уметнички при-
редби и програми. 

Плата по Законот за јавните службеници. 
Молбите со документи по член 31 од Законот 

за јавните службеници се доставуваат до Домот на 
културата „Моша Пијаде" — Охрид, секој ден 
лично или преку пошта. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работното 
место. 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 20-4362 од 26 март 1962 
година, ја одобри промената н& личното име на 
Серафимов Драгољуб, роден на 18 април 1934 го-
дина во село Горно Тламино, Врањска околија, НР 
Србија, од татко Анев Серафин и мајка Еленка, 
така што во иднина личното име ќе му гласи Анев 
Љубомир. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (121) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4551/1 од 21 март 1962 
година, ја одобри промената на личното име на 
Шехапи Умрли, роден на 3 октомври 1944 година 
во село Рачане, Тетовска околија, од татко Милаим: 
и мајка Мерџиван, така што во иднина личното име 
ќе му гласи Рамадани Имерли. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". ј (122) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5598/1 од 3 април 1962 
година, ја одобри промената на роденото на име 
на Синани Шефки, роден на 10 јули 1933 година 
во село Гајре, Тетовска околија, од татко Р а и ф 
и мајка Гулнас, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Шауки. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (123) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5251/1 од 25 март 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Даути Меваип, реден на 2 јули 1932 год. во село 
Горна Баница, Тетовска околија, од татко Ибраим 
и мајка Субула, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Куртиш. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (124) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2948/2 од 3 април 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарно™ име 
на Цеков Никола, роден на ден 11 септември 1910 
година во село Марчино, Штипска околија, од 
татко Јован и мајка Видана, така што .во иднина 
фамилијарност име ќе му гласи Тоневски. 

Оваа промена важи ,од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (128) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4910/1 од 17 март 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на ^ а ш и н о в с к и Јаким, роден на ден 22 јули 1939 
год. во село Бабино, Битолска околија, од татко 
Илија и мајка Доста, така што во иднина ф а -
милијарното име му гласи Лејковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (130) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Еминов Јонуза Бајрам, од Скопје, работник во 
Термоцентралата „Маџаре", подаде тужба за раз-
вод на бракот против Еминова Бајрами Азизе, со 
непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Еминова Бајрами Ази-
зе, од е. Лучане, сега со непознато место на ж и -
веење, во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник; на НРМ" да ја соопшти 
на судот својата точна адреса или да се јави 
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лично. Во противен случај ќе и биде одреден ста-
рател кој ќе ја застапува на расправата на неј-
зини разноски. ) 

Од Окружниот суд во Скопје, Ц. бр. 602/61. 
•ј (125) 

Добрила Вукиќ Трпкова од Скопје, населба 
„Автокоманда", зграда 36/1, подаде тужба за раз-
вод на бракот, против Горѓе Вукиќ, од Скопје, а 
сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Горѓе Вукиќ, од Скопје, 
сега во неизвесност, во рок од 30 дена од обја-
вувањето на овој оглас во „Службен весник на 
НРМ" да ја соопшти на судот својата точна адре-
са или да се јави лично. Во противен случај ќе 
му биде одреден старател кој ќе го застапува на 
расправата на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 608/61. 
(126) 

ОКРУЖЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Тужител ката Фериде Сакипи по татко Фејзула, 
од село Ваксинци Кумановска околија, поднесе 
тужба за развод на бракот против тужениот Есат 
Сакипи по татко Куртиш, одо село Оризаре, Ку-
мановска околија, со последно место на живеење 
во село Оризаре, а сега со непознато место на 
живеење. 

Се повикува тужениот Есат Сакипи по татко 
Куртиш, роден во село Оризаре, Кумановска око-
лија, а сега со непознато место на живеење, во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на НРМ" да се јави на овој суд 
лично или да достави точна адреса. Во противен 
случај ќе му биде одреден застапник на негов 
трошок. , 

Од) Окружниот суд во Куманово, П. бр. 20/62. 
(129) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН 

При овој суд се води постапка за утврдување 
смртта на лицето Андрија Нонев Доковски, бив. од 
гр. Ресен. 

Се повикува лицето Андрија Нонев Доковски, 
во колку е во живот, да се јави на овој суд, како 
и лицата што знаат нешто за неговата смрт да го 
соопштат тоа на овој суд во рок од 15 дена, сме-
тано од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на НРМ". По истекот на горниот рок имено-
ваниот ќе се прогласи за умрен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Ресен, Р. бјр. 5 6 / 6 2 . 

(12,7) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Врз основа на решението на Народниот одбор 

на општината Охрид бр. 11620/1 од 15-ХИ-1961 год. 
е запишана во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на страна 102-103, рег. бр. 1. 
установата под назив: Центар за стручно оспосск 
бување и квалификација на безработни, со седи-
ште во Охрид. Предмет на работењето на устано-
вата е: I 

— стручно оспособување на работниците без 
квалификација, регистрирани при Заводот за за-
жалување на работниците во Охрид, кои бараат 
работа, а за потребите на локалното стопанство; 

— преквалификација на работниците, реги-
стрирани при истиот завод, во колку поранешната 
квалификација не им овозможила затапување и 
понатамошна егзистенција во соодветното зани-
мање; 1 

— стручно оспособување на работниците без 
квалификација за дефицитарни занимања и нивно 
занос лу вање надвор од подрачјето на заводот (Ре-
публика или Федерација); 

— стручно оспособување или дооспособување 
на работниците запослени во стопанските органи-
зации, кои немаат свој сопствен центар односно 
институција за стручно оспособување од подрач-
јето на истиот завод; 

— стручно оспособување на работниците за по-
требите на новите стопански објекти во изградба; 

— основно или општо образование на безра-
ботиите, ако е тоа нужно заради нивното заложу-
вање; | 

Установата е основана со Одлуката на Советот 
на Заводот за заштедување на работници бр. 778/1 
од 12-ХП-1961 год. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Заводот за запослување на работници' 
~ Охрид. Ј 

Установата ќе ја застапува и потпишува уп-
равникот Атанас Илоски. 

Бр. 11620/1-61 од Народниот одбор на општи-
ната Охрид. (1556) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ти-
тов Велес бр. 03-9445/1 од 27-11-1962 год. е запиша-
на во регистарот на установите со самостојно фи-
нансирање на страна 21, рег. бр. 21, установата под 
назив: Центар за стручно оспособување и преква-
лификација при Заводот за запослување на ра-
ботниците во Титов Велес. Предмет на работењето 
на установата е: 

1. е хранио оспособување на работниците без 
квалификација, регистрирани при Заводот за зашт-
едување на работниците во Титов Велес, што ба-
раат работа и за потребите на локалното стопан-
ство; ^ 

2. преквалификација на работниците, регистри-
рани при Заводот за запослување на работниците 
во Титов Велес, во колку поранешната квалифи-
кација не им овозможува заштедување и поната-
мошна егзистенција во соодветното- занимање; 

3. стручно оспособување на работниците без 
квалификации регистрирани при основачот за де-
фицитарни занимања и нивното запослување над-
вор од подрачјето на основачот (Републиката и 
Федерацијата);. 

4. стручно оспособување или дооспособување 
на работниците запослени во стопанските органи-
зации кои немаат свој сопствен центар односно 
институција за стручно оспособување на подрач-
јето на основачот; 

5. стручно оспособување на работниците за по-
требите на новите стопански објекти (во изградба 
или реконструкција) на подрачјето на основачот; 
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6. основно или општо образование На безработ-
ните ако е тоа нужно заради нивното заложување. 

Установата е основана со одлуката на Заводот 
за затоплување на работниците — Титов Велес под 
бр. 1628 од 20-Х-1961 год. 

Установата ќе ја потпишува и застапува упра-
вителот Пенчо Чушков. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Отсекот за труд и работни односи на 
Народниот одбор на општината Титов Велес. 

Бр. 03-9445/1-61 од! 27-11-1962 година од Одде-
лението за стопанство на Народниот одбор на оп-
штината Титов Велес. (263) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство и труд на Народниот одбор на општи-
ната Тетово бр. 04-2350/1 од 22-11-1962 год. е запи-
шана во регистарот на установите со самостојно 
финансирање под рег. бр. 32, свеска I, страна 32 
следната измена: 

1. Досегашниот назив на Околискиот хигиен-
ски завод во Тетово се менува така што во иднина 
ќе гласи: Завод за здравствена заштита на Те-
товска околија — Тетово; 

2. Место Д-р Вукашин Героски^ досегашен' 
управник и потписник на Заводот, установата ќе 
ја потпишува Д-р Димитар Кичев. 

Бр. 04-2350/1-62 од Народниот одбор на општи-
ната Тетово. (219) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дереа во регистарот на стопанските организации на 
5-1-1962 година на страна 198 под ред. бр. 1 е за-
пишано под фирма: Претпријатие за јавни патишта 
од I и II ред, се седиште во Штип. 

Претпријатието ја опфаќа афежата, која се 
состои од: 

— патот од I ред бр. 15 Титов Велес—Штип— 
Кочани—Делчево — државна граница со Бугарија 
од км. 9+000 до км. 124+000; 

— патот од II ред бр. 503 Штип—Струмица— 
државна граница со Бугарија од км. 0+000 до км. 
96+140; 

— патот од II ред бр. 504 Софилари—Криволак 
—Кавадарци—Дреново' од км. 15+000; 

— патот од II ред бр. 505 Делчево—Берово— 
Дабиле од км. 0+000 до км. 87+580; * 

— патот од И ред бр. 507 Струмица—Габрово 
км. 0+000 до км. 15+000; 

— патот од II ред бр. 508 Струмица—Кратово— 
Круниште од км. 25+000 до км. 66+000; и 

— патот од И ред бр. 509 Куманово—Св. Нико-
ле—Овче Поле од км. 25+000 до км. 50+700. 

Претпријатието врши одржување, реконструк-
ција и изградба на јавните патишта од претходната 
точка, се грижи за изградбата на објектите што се 
врзни за употребата и за унапредувањето условите 
на сообраќајот на тие патишта. 

Споредни дејности на претпријатието се: врше-
ње на лесни оправки и снабдување на возилата со 
бензин и плинско масло, вршење на угостителски 

услуги, експлоатација на камен, чакал и песок и 
нивната понатамошна обработка и земјоделско' ис-
користување на патното земјиште. 

Од работите од основната и споредните дејности 
претпријатието врши услуги на стопански и други 
организации. 

Директор на претпријатието е Јусеин Саид, кој 
е овластен да го претставува и потпишува прет-
пријатието. 

Претпријатието е запишано во регистарот врз 
основа на решението на Извршниот совет на НРМ 
— Скопје бр. 09-3742/4 од 11-ХП-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 2/62. (123) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 328, страна 865 е запишано следното: 
Досегашните потписници на Претпријатието за по-
правка на мерки и тегови и изработување на мер-
ки — Скопје Мијалчо Мишев, книговодител, и Бла-
жо Кржаловски, се разрешени од должност и им 
престанува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието, со решението 
на Народниот одбор на општината Кале — Скопје 
бр. 11909 од 5-ХП-1960 година, е назначен Стојко 
Јаневски и за книговодител Игнатовски Ордан Јо-
ван, примен со конкурс. Тие претпријатието ќе го 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во гра-
ниците на овластувањето, сметано од 14-1-1961 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 38/61. (149) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 214, страна 569 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Парната пива-
ра од Скопје и тоа: Велимир Поповски, директор, 
Атанас Атанасовски, шеф на сметководството, Ми-
лан Симовски, шеф на комерцијалното одделение, 
и Хајредин Саракини, финансиски книговодител, 
претпријатието ќе го потпишува и Аврамовиќ Жар-
ко, стручен советник, сметано од 27-1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 67/61. (150) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег бр. 370, страна 983 е запишано следното: 
Дамјановски Стојче, досегашен раководител на 
Претставништвото во Скопје на Југословенската 
поморска агенција „Југоагент" — Белград, е разре-
шен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

За раководител на претставништвото е назна-
чен Дамевски Коце, кој ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето, 
сметано од 26-1-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 64/61. (151) 

Окружниот стопански суд во 'Скопје објавува 
дека во регистарот на претприј ати јата ч дуќаните 
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под рег. бр. 669, страна 943, свеска II е запишано 
следното: Покрај досегашниот потписник на Делов-
ното здружение за поледелство и механизација 
„Агро-Македонија" од Скопје директорот инж. Гор-
ѓи Крстевски, претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето и новоназначениот потписник Горѓи Гавров 
Георгиев, ш е ф на сметководството, сметано од 2-П-
1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 86/61. 1 (153) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 669, страна 943, свеска II е запишано 
следното: Досегашниот Републички деловен сојуз 
за поледелство и механизација „Агро-Македонија" 
од Скопје, согласно со Одлуката на Управниот од-
бор на Сојузот број 379 од 14-1-1961 година, Осни-
вачкиот записник број 6 од 19-ХП-1960 година од 
основачкиот состанок на Деловното здружение за 
поледелство и механизација „Агро-Македонија" — 
Скопје и решението на Народниот одбор на општи-
ната Ид ади ја — Скопје бр. 04-18286/60 година од 
6-1-1961 година прерасна во деловно здружение под 
име: Деловно здружение за поледелство и механи-
зација „Агро Македонија" — Скопје. 

Предмет на работењето на здружението е: 
а) набавка на репродукционен материјал, ме-

ханизирани производни средства за земјоделието и 
разни други материјали нужни на членовите за 
поледелско производство и промет со поледелски 
производи и тоа: семенски материјал за житни, ин-
дустриски и фуражни култури, сите видови веш-
тачки ѓубриња и средства за заштита на расте-
нијата, трактори, приклучни машини, самоходни 
машини, апарати и уреди со резервни делови и ка -
баста и концентрирана добиточна храна на дома-
шен и странски пазар; 

б) пласман на произведени или откупени про-
изводи од следните групи култури: житни, инду-
стриски и фуражни-семенски и меркантилни про-
изводи на домашен и странски пазар, при што се-
која членка треба да го овластува Здружението 
писмено и ги одредува минималните цени и оста-
натите услови во врска со пласманот; 

в) врши стопански услуги на членките околу 
доопремување, опремување и транспортирање на 
пол еде леки производи, репродукциони материјали! 
и средства за инвестициона опрема за земјодел-
ството и за таа цел основа и организира разни ор-
ганизации: сервиси, лаборатории, складишта, аген-
ции, претпријатија и др., а може за сметка на свои-
те членки да склучува договори со веќе постојни 
соодветни претпријатија за извршување на погоре 
изведените цели; , 

г) ги усогласува производните планови на член-
ките по однос на асортиманот на производството и 
во таа смисла настои што порационално да бидат 
применети современите технолошки процени со цел 
за што порационална специјализација и стандарди-
зација на производството на своите членки; 

д) укажува на постојните можности за проши-
рување на производните капацитети и порационал-
но користење на постојните производни средства 
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како што е: помагање на членките за усвојување 
на нови површини, меѓусебно сервисирање на член-
ките или од страна на други претпријатија не-
членови на здружението, организира изработка на 
разни инвестициони програми и проекти што член-
ките треба да ги изготват; 

ѓ) помага да се организира преработка на поле-
делското производство во постојни претпријатија 
или основа нови претпријатија за таа цел; 

е) врши разни услуги на членките во рамките 
на задачите на здружението; 

ж) укажува помош во усмерувањето и анали-
зирањето на проблемите од областа на поледел-
ството (житни, индустриски и фуражни култури) 
и при производството на економскиот материјал; 

з) ја развива меѓусебната соработка и ги пре-
несува искуствата од одделни членки на остана-
тите; 

и) организира пропаганда за унапредување на 
поледелското производство и прометот; 

ј) врши и останати услуги на своите членки итн. 
Здружението ќе го потпишува, задолжува и 

раздолжува во границите на овлатсувањето Горѓи 
Крстевски, директор. 

Во регистарот на задругите под рег. бр. 111, 
страна 549 е избришан Републичкиот деловен сојуз 
за поледелство и механизација „Агро-Македонија" 
Скопје. I 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 62/61. (152) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 670, страна 949, свеска II е запишано 
следното: Досегашниот погон за промет со сите 
видови поледелски машини на големо и мало 
„Агро-Механика" — Скопје на Републичкиот дело-
вен сојуз за поледелство и механизација „Агро-
Македонија" — Скопје, согласно со одлуката на 
Собранието од 17-У1-1960 година и решението на 
Народниот одбор на општината Кале — Скопје под 
бр. 623 од 28-1-1961 год. прераснува во претприја-
тие под име: Трговско претпријатие за снабдување 
на земјоделието на големо и мало „Агромеханика* 
— Скопје. Предмет на работењето на претпријатие-
то е: купување и продавање на големо и мало на 
сите видови земјоделски машини, приклучни ма-
шини и орудија, машини за изведување на мелио-
рациони работи и градежништво, моторни возила, 
машини за преработка и доработка на земјоделски 
и сточарски производи, опрема за наводнување, 
опрема за винарство, мерни уреди-цистерни и мон-
тажни постројки, опрема за заштита на растени-
јата, опрема за рано градинарство, опрема за ре-
продукциони материјали во земјоделството и Гра-
дежништвото, сите видови амбалажа за земјодел-
ски производи — индустриска амбалажа, производи 
од гуми, кожи и пластична материја, хемиски про-
изводи — минерални ѓубриња и средства 5а за-
штита на растенијата и добитокот — техничка хе-
микалија од сите врсти, сите врсти сточна храна, 
сите врсти електрични материјали и производи, 
резервни делови и гуми за сите видови гореспоме-
нати машини — производи и опрема; вршење сер-
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висен преглед на сите горе споменати машини — 
приклучни орудија и опрема. Набавката ќе ја врши 
од домашната индустрија и од увоз преку други 
увозни претпријатија. Ќе го снабдува првенствено 
земјоделието во НР Македонија, а по потреба и 
сите заинтересирани странки во ФНР Југославија. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Све-
тозар Сенковски, в.д. директор. 

Во регистарот на задругите од рег. бр. 111, стра-
на 549, свеска I е избришан Погонот за промет со 
сите видови поледелски машини на големо и мало 
„Агромеханика" — Скопје на Републичкиот дело-
вен сојуз за поледелство и механизација „Агро-
Македонија" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 81/61. (154) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 320, страна 969 е запишано следното: 
На досегашниот директор на Претпријатието за 
производство и обработка на тутун „Напредок" од 
село Богомила, Титоввелешка околија, Војаџопулоц 
Фанасис, инженер агроном, му престанува правото 
за потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За нов потписник на претпријатието е назначен 
претседателот на управниот одбор на претприја-
тието Алијовски Демиров Зија. Тој претпријатието 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето со стариот регистриран 
потписник Вида Костадинова, сметано од 23-1-1961 
година. > 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 55/61. (156) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 356, страна 1171 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Титов Велес бр. 03-189/1 од 18-1-1961 го-
дина фирмата на Браварско-водоинсталатерската 
задруга „Трајко Капчев" од Титов Велес во иднина 
се менува и е: Монтажно инсталатер^© претпри-
јатие „Трајко Капчев" — Титов Велес. 

Со ^рецитираното решение се проширува и 
дејноста и со: браварска, лимарска, инсталатерска 
за централно греење и уреди за аклиматизација и 
инсталатерска за водовод, гасни постројки и кана-
лизација. | 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 65/61. (157) 

ИСПРАВКИ 

Во „Службен весник на НРМ" бр, 33 од 16 
октомври 1961 година на страна 519 во огласот под 
огласен бр. 90 место „Шумско стопанство „Паруца", 
со седиште во Св. Николе", треба да стои „Шумско 
стопанство „Паруца", со седиште во Кочани". 

Во „Службен весник на НРМ" бр. 10/62 на 
стр. 14 во огласот на Фабриката за шеќер „4 ноем-
ври" од Битола под огл. 878 презимето на зам. ди-
ректорот место „Дејовски" треба да гласи „Пе-
јовски"^ 

Вр. 13 — Стр. 179 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 198, страна 543 е запишано следното: 
Досегашниот генерален директор на Волнарскиот 
комбинат „Тодор Циповски — Мерџан" од Тетово 
Велимир Гиновски, со решението на Народниот од-
бор на општината Тетово под бр. 15921/1 од 21-XI-
1960 година, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За генерален директор на комбинатот е назна-
чен, со решението, на Народниот одбор на општи-
ната Тетово под бр. 01-17151/1 од 20-ХП-1960 го-
дина, Стојан Ѓорчевски. Тој комбинатот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со старите потписници Владо Ан-
дреевски, шеф на сметководството, Трајковски Љу-
бомир, комерцијален директор, и Шалтановски Сан-
ко, директор на секторот за тешка конфекција, сме-
тано од 16-1-1961 година. I 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 40/61. (161) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 174, страна 493 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Работилницата при 
Околискиот задружен сојуз во Куманово Јордан 
Денковски, со решението на Народниот одбор на 
општината Куманово бр. 17691/1 од 29-1Х-1960 го-
дина, е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. I 

За директор на работилницата е назначен, со 
решението на Народниот одбор на општината Ку-
маново бр. 25652/1 од 26-ХП-1960 година, Томислав 
Иванов Кралевски, техничар од Куманово. Тој ра-
ботилницата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со старите 
регистрирани потписници Драги Краљевски, кни-
говодител, и Коста Миниќ, раководител, сметано од 
2-П-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 89/61. (176) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр 665, страна 919 е запишано следното: 
Покрај досегашниот потписник на Услужното ма-
шинско-ремонтно претпријатие „Агросервис", е. Ма-
џ а р а Скопско, Сотир Зафировски, директор, прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето и шефот на 
сметководството Киро Огненовски, сметано од 6-П-
1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 94/61. (179) 

Окружниот стопански суд) во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-11-1961 година под ред. бр. 2, страна 90 е запи-
шано следното: Беловски Јован, досегашен дирек-
тор на Занаетчиското претпријатие за домашни ра-
котворби „Партизанка" од Берово, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишува-
ње. На негово место за директор е назначен Гајда-
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циев Митов Томе, кој ќе го потпишува претприја-
тието. Ј 

Промената на директорот е извршена врз осно-
ва на решението на Народниот одбор на општината 
Берово бр. 4170/2 од 26-1-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи) 
бр. 8/61. (190) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-Х-1960 година под ред. бр. 2, страна 100 е запи-
шано следното: Симоновски Панче, досегашен ди-
ректор на Мешовитото трговско претпријатие на 
големо и мало „Задругар" од Делчево, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпишу-
вање. На негово место за директор е назначен Ди-
митров Иванов Блаже, кој е овластен да го потпи-
шува претпријатието. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Делчево бр. 01-1059 од 7-Ш-1960 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 118/60. (192) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр- 570, страна 203 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Саат Кула — Скопје бр. 03/1-16036 од 22-
ХН-1960 година фирмата на Трговското претприја-
тие за промет на големо и мало со железарски, ме-
тални, технички и електротехнички материјали 
„Скопски метал" — Скопје во иднина се менува и 
ќе гласи: Трговско претпријатие на големо со же-
лезарски, технички, електротехнички и градежни 
материјали „Скопски метал" — Скопје. 

Исто така со решението на Народниот одбор на 
општината Саат Кула — Скопје бр. 03/1-14073 од 
23-Х1-1960 година и дејноста на претпријатието се 
проширува и со: моторни возила — резервни де-
лови и прибор, земјоделски машини, алати, бои, ла-
кови, хемикалии и прибор, градежен материјал сите 
видови, санитарно-инсталационен материјал, стак-
ло, порцелан, керамичка стока и намештај. 

Покрај досегашните потписници и тоа: Сина ди-
новски Јосиф Станимир, директор, Христовски Ата-
нас Славко, шеф на сметководството, Кртолица 
Марко Милорад, секретар правник, Инчевски Бог-
дан Душко, раководител, Пецаков Горѓи Борис, са-
мостоен книговодител, и Петрова Столе Даринка, 
претпријатието ќе го потпишува и новоназначениот 
потписник Никола Бончо Фотевски, шеф на комер-
цијалното одделение, сметано од 7-И-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бр. 97/61. (180) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-Х1-1960 година под ред. бр. 9, страна 86 е запи-
шано следното: Новиот потписник на Трговското 
претпријатие на мало „Пирин" од Делчево, Стојме-

12 Мај 1962 

новски Стој миров Иван, шеф на сметководството, е 
овластен покрај директорот да го потпишува прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 159/60. (194) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-У1-1960 година под ред. бр. 8, страна 176 е запи^-
шано следното: Тодосиев Бланко, досегашен дирек-
тор на Дистрибутивното електрично претпријатие 
од Кочани, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. На негово место за 
в. д. директор е назначен Димитров Петрушев Ди-
митар, кој е овластен да го потпишува претприја-
тието. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа на решението на Народниот од-
бор на општината Кочани бр. 01-3283 од 27-У-1960 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 88/60. (202) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-Х1-1960 година под ред. бр. 2, страна 161 е запи-
шано следното: Давитков Трифунов Пе-ѓар, досе-
гашен раководител на Берберо-фризерската задру-
га „Младост" од Кочани, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. На не-
гово место за раководител е назначен Андонов Ми-
хаил, кој е овластен да ја потпишува задругата. 

Истовремено е запишан и новиот потписник-
член Петров Величков Димитар, кој поединачно ќе 
ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 95/60. (199) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-1-19С1 година под ред. бр. 7, страна 1 е запишано 
следното: Потписниците на Шумското индустри-
ско претпријатие од Пехчево, кои се регистрирани 
со решението Фи бр. 45/60, остануваат и натака да 
го потпишуваат претпријатието, но не заедно, него 
шефот на сметководството Туџарски Стојан ќе го 
потпишува истото, само во отсутност на директорот 
Точевски Атанас. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 98/60. (204) 

СОДРЖИНА 

44. Правилник за содржината на основниот 
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Издавач: „Службен весник ва НРМ" — новинско - издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември' 
бр- 10. ПОБИТ. фах. ЗЈ. Тел. 19-86. Одговорев уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1—098 

црн Народната Фанка — Скопје* Графички завод „Гоце Делчев" (2004) — Скопје. 


