
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 20 јули 1962 
Скопје 

Број 23 Год. ХУН! 

Претплатата за 1962 год* изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 80 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

94. 

На основа член 46 од Законот за шумите 
(„Службен весник на НРМ" бр. 11/62), Извршниот 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ГРАНИЦИТЕ НА ШУМИТЕ ВО 

ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 

Утврдувањето' границите на шумите во опште-
ствена сопственост поблиску се одредува со одред-
бите на оваа уредба. 

Член 2 
Постапката за утврдување границите на шу-

мите во општествена сопственост се покренува по 
предлог за утврдување границите на шумите во 
општествена сопственост, што го поднесува орга-
нот на управата надлежен за работите на имотно-
правните односи на народниот одбор на општината. 

Предлогот од претходниот став се поднесува до 
општинската комисија за утврдување границите на 
шумите (во понатамошниот текст: Комисија), која 
се состои од претседател и два члена и нивни за-
меници што ги именува и разрешува народниот 
одбор на општината на заедничка седница на обата 
собора. 

Претседателот на Комисијата и неговиот заме-
ник се именуваат од редот на судиите на редовен 
суд или на службениците на народниот одбор на 
општината што имаат правна спрема, еден член и 
неговиот заменик од редот на одборниците на на-
родниот одбор на општината, а вториот член и 
неговиот заменик од редот на шумарските струч-
њаци. 

Член 3 

Предлогот за утврдување границите на шумите 
во општествена сопственост особено содржи: 

— назив на местото каде се наоѓа шумата; 
— поблизок назив на шумата каде минува 

предложената гранична линија; 
— опис на граничната линија со поблиско озна-

чување правецот на линијата (река, поток, водо-
дерина, вододелница, превој, патека, пат и ел), и 
точките каде се менува правецот на линијата 
(стебло, камен, хумка, белези на километража, гео-
детски белези и ел.) и 

— скица на граничната линија во приближна 
размера од 1:5.000 или 1:10.000 односно 1:25.000. 

Член 4 
Органот од член 2 став 1 на оваа уредба е дол-

жен еден примерок од предлогот за утврдување 
границите на шумите во општествена сопственост 
да достави до надлежниот јавен правобранител. 

Јавниот правобранител може да поднесе до 
Комисијата барање за изменување на граничната 
линија. 

Член 5 

Комисијата е должна предлогот за утврдување 
границите на шумите во општествена сопственост 
да го земе во постапка најдоцна 30 дена од денот 
на неговиот прием. 

Комисијата 30 дена пред одржувањето на рас-
правата за утврдување границите на шумите ќе ги 
обавести на вообичаен начин сите држатели на 
шуми и другите заинтересираш! лица за местото и 
времето кога ќ!е почне расправата и ќе ги покани 
да поднесат на расправата документи за сопстве-
ност или да понудат други доказни средства за соп-
ственост на шумата. Во обавестувањето ќе се од-
реди каде заинтересираните ќе можат да остварат 
увид во предлогот за утврдување границите на шу-
мите во општествена сопственост. 

За местото и времето на почнувањето на рас-
правата Комисијата е должна да го обавести над-
лежниот јавен правобранител. 

Член 6 
На расправата Комисијата ги запознава сите 

присутни со предлогот за утврдување границите на 
шумите и ги повикува да поднесат приговори и до-
кументи односно други доказни средства соп-
ственост , / 

Член 7 

При расправувањето Комисијата ќе води сметка 
во границите на шумите во општествена сопстве-
ност да се опфатат сите шуми што по било која 
правна основа станале општествена сопственост 
како и оние за кои некое лице не прибавило право 
на сопственост по законски пат. 

Член 8 
По спроведената расправа Комисијата донесува 

решение со кое се утврдува општествената сопстве-
ност на шумата и нејзините граници. Во диспози-
тивот на решението се внесуваат податоците од 
член 10 став 2 од оваа уредба. 

Решението од претходниот став се објавува на 
огласната табла на народниот одбор на општината 
Л месната канцеларија. 
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Член 9 | 
При работењето Комисијата сходно ќе ги при-

менува одредбите од Законот за општа управна 
постапка. I 

Член 10 I 

За текот на работата Комисијата води записник. 
Во записникот се внесува утврдената гранична 

линија на шумата со следните податоци: 
— назив на шумата; 
— подрачје на населбата и селото низ кое ми-

нува граничната линија како и точките каде се 
сече граничната линија на шумата со границата на 
општината; 

— опис на граничната линија со назначување у 

броевите на граничните белези (мелници), Опис на 
белезите (меѓниците), нивниот положај и меѓу-
себната оддалеченост; 1 

Составен дел на записникот е скицата на утвр-
дената гранична линија во приближна размера од 
1:5.000 или 1:10.000 односно 1:25.000 во зависност 
од големината на шумата. 

Член 11 
Административните и техничките работи на 

Комисијата ги врши органот на управата надлежен 
за работите на имотноправните односи на народ-
ниот одбор на општината. 

Член 12 
Организациите, установите односно органите 

што стопанисуваат со шумите во општествена соп-
ственост се должни, под надзор на органот на упра-
вата надлежен за работите На имотноправните од-
носи на народниот одбор на општината, да ја од-
бележат утврдената граница на шумата во опште-
ствена сопственост со видни и трајни белези во 
роде од 6 месеци по правосилноста на решението 
од член 8 од оваа уредба,. 

, Член 13 
По завршувањето на постапката сите списи за 

утврдување границите на шумите во општествена 
сопственост, Комисијата ги предава на органот на 
управата надлежен за работите на имотно-правните 
односи на народниот одбор на општината. 

Член 14 
Правосилното решение за утврдување грани-

ците на шумите во општествена сопственост, орга-
нот на управата надлежен за работите на имотно-
правните односи на народниот одбор на општината, 
го доставува до надлежните органи за спроведува-
ње на соодветни уписи во таписките книги односно 
за спроведување измени во катастарските книги. 

Член 15 
Секретаријатот за земјоделство и шумарство на 

Извршниот совет, по потреба, ќе донесе поблиски 
прописи за спроведување на оваа уредба. 

Член 16 1 

Оваа уредба влегува во сила со денот на неј-
зиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-1362/1 
19 јуни 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брановски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

95. 
На основа глава XVI, оддел I, точка 9 од Оп-

штествениот план за стопанскиот развиток на На-
родна Република Македонија за 1961 година, во 
врска со точка II од Одлуката за расподелба на 
средства од 1850 милиони динари одобрени на Ре-
публичкиот инвестиционен фонд со Одлуката на 
Сојузниот извршен совет за употреба на средствата 
од 8.000 милиони динари предвидени во Сојузниот 
општествен план за 1961 година за унапредување 
развитокот на стопански неразвиените подрачја 
(„Службен весник на НРМ" бр. 26/61), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА 
ОПШТЕСТВЕН СТАНДАРД ОД СРЕДСТВАТА ДА-
ДЕНИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД ЗА РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕРАЗВИЕ-

НИТЕ ПОДРАЧЈА 

I. Став 2 на точка Ш од Одлуката за условите 
под кои ќе се даваат кредити за општествен стан-
дард од средствата дадени на Републичкиот ин-
вестиционен фонд за развој на стопански нераз-
виените подрачја („Службен весник на НРМ" бр. 
40/61) се менува и гласи: 

„Средствата од точката I ќе се одобрат на 
Републичкиот општествен фонд за школство' со 
интересна норма од 1% и рок за враќање кој не 
може да биде подолг од 30 години"^ 

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

Бр. 09-996/2 
15 мај 1962 година / 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Бранковски, е, р. Александар Грличков, е. р. 
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96. 
На основа член 45 и 47 од Правилата на Фон-

дот за задолжително реосигурување на земјодел-
ските производители, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ФИНАН-

СИСКИОТ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
И ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

НА ИСТИОТ ФОНД 

I. Се оценуваат како законити: 
1. Финансискиот план на Фондот за задолжи-

телно здравствено реосигурување на земјоделските 
производители при Републичкиот завод за соци-
јално осигурување за 1962 година, број 07-12/1 
5.V. 1962 година; и 

2 Завршната сметка на Фондот за задолжи-
телно здравствено реосигурување на земјоделски-
те производители при Републичкиот завод за со-
цијално осигурување за 1961 година, број 07-12/1 
од 5.У.1962 година. 

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

Бр 09-1058/1 
6 јуни 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брановски, с.р. Александар Грличков, с.р. 

97. 
На основа член 70 став 3 од Уредбата за фи-

нансирање на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 12/55), Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА ЗАКОНИТОСТА НА ЗАВРШНИТЕ 

СМЕТКИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

ЗА 1961 ГОДИНА 
I. Се оценуваат како законити: 

1. Завршната сметка на Фондот за долгорочно 
осигурување при Републичкиот завод за социјал-
но осигурување за 1961 година, број 07-1403/1 од 
23.1У.1962 година; 

2. Завршната сметка на Фондот за здравстве-
но реосигурување за 1961 година, број 07-1402/1 
од 23.1У.1962 година; 

3. Завршната сметка на Републичкиот фонд 
за превентивна здравствена заштита за 1961 годи-
на, број 07-1405/1 од 23ЈУ.1962 година; 

4. Завршната сметка на Фондот за здравствена 
изградба при Републичкиот завод за социјално 
осигурување за 1961 година, број 07-1404/1 од 
23.1У.1962 година; 

5. Завршната сметка на Фондот за одделна 
намена при Републичкиот завод за социјално 
осигурување за 1961 година, број 07-1401/1 од 
23.IV.1962 година. 

П. Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-
зиното донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 09-1052/2 
6 јуни 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брановски, с.р. Александар Грличков, с.р. 

98. 
На основа член бб став 3 од Уредбата за 

финансирање на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 12/55), Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА ЗАКОНИТОСТА НА ФИНАНСОВИТЕ 
ПЛАНОВИ НА ФОНДОВИТЕ ПРИ РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СКОПЈЕ ЗА 1962 ГОДИНА 
I. Се оценуваат како законити: 

1. Финансовиот план на Фондот за долгорочно 
осигурување на Републичкиот завод за социјално 
осигурување за 1962 година, број 07-1397/1 од 
23.1У.1962 година; 

2. Финансовиот план на Фондот за здравствено 
реосигурување за 1962 година, број 07-1396/1 од 
23.1У.1962 година; 

3. Финансовиот план на Републичкиот фонд 
за превентивна здравствена заштита за 1962 го-
дина, број 07-1395/1 од 23.1У.1962 година; 

4. Финансовиот план на Фондот за здравстве-
на изградба при Републичкиот завод за социјал-
но осигурување за 1962 година, број 07-1399/1 од 
23.1У1962 година; 

5. Финансовиот план на Фондот за одделна 
намена при Републичкиот завод за социјално оси-
гурување за 1962 година, број 07-1398/1 од 23.1У. 
1962 година. 

П. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-
несување, а ќе се објави во „Службен весник на 
НРМ". 

Бр. 09-1053/3 
6 јуни 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковски, с.р. Александар Грличков, с.р. 

О/ласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20/8965 од 22 мај 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарната име 
на Стојановски Стефан, роден на ден 21 март 1935 
година во град Скопје, од • татко Петар и мајка 
Славка, така што во иднина фамилијарно^ име ќе 
му гласи Тодоровски. 
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Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (189) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8966 од 21 мај 1962 
година, ја одобри промената на фами лиј арното име 
на 'Стојановска Загорка, родена на ден 3-Х1-1937 
година во с. Рожањ, Крушевска околија, од татко 
Станко и мајка Надежда, така што во иднина фа-
милијарното име ќе и гласи Тодоровска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (190) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8969 од 22 мај 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Халим Хавзи, роден на ден 14 мај 1936 година во 
село Семениште, Скопска околија, од татко Рустем 
и мајка Хава, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Хафни, 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (191) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-10214 од 9 јуни 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарните) име 
на Манева Дафина, родена на 9 октомври 1938 го-
дина во е. Петрушино, Штипска околија, од татко 
Панев Гене и мајка Славка, така што во иднина 
фамилијарните име ќе и гласи Пенева. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (192) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр, 20-10422/1 од 8 јуни 1962 
година, ја од1обри промената на фамилијарно™ име 
на Гелов Трајче, роден на 27 април 1936 година во 
е. Дабниште, Титоввелешка околија, од татко Ристо 
и мајка Виданка, така што во иднина фамил иј зр-
ното име ќе му гласи Василев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен' весник на НРМ". (196) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-9227/1 од 15 јуни 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Бансколиева Саиме, родена на 15 мај 1947 година 
во Штип, од татко Бансколиев Асан и мајка Ма-
лику така што во интимна роденото име ќе и гласи 
Веџла. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (19?) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Ангелина Георгиева Митева, службеник од Би-
тола, ул. „Солунска" бр. 234, поднесе до овој суд 
тужба за развод на бракот против Јордан Иванов 
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Митев, бив. службеник од Софија, НР Бугарија, 
а сега со непозната адреса. 

Бидејќи тужениот Јордан е во неизвесност и 
со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ" да се јави или да одреди свој застапник 
Во противно' ќе му биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 290/62. 193) 

Германија Танасова Капетанова, по татко Спи-
рова, од Битола, ул. „Блаже Рогозинаро" бр. 4, под-
несе до овој суд тужба за утврдување постоење на 
брак, против Танас Јошев Капетановски, а сега во 
неизвесност. 

Бидејќи тужениот Танас е во неизвесност и 
со непозната точна адреса, се поканува во рок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на НРМ" да се јави или да одреди свој 
застапник. Во противно ќе му биде одреден за-
стапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 306/62. 
(195) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН 

При овој суд е подигната постапка за прогла-
сување за неважен загубениот чек бр. 177007 на 
износ од 25.000 динари, издаден од Комуналната 
банка во гр. Ресен, на име Бојан Алексов Голавода 
од село Златари, а на име потрошачки кредит. 

Се моли секој што ќе го најде чекот да го пре-
даде на овој суд, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас. Во противен случај, по 
истекот на горниот рок, чекот ќе биде огласен за 
неважен 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Ресен, Р. бр. 136/62. (194) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 747, страна 305, свеска Ш, е запишано под 
фирма: Трговско! претпријатие „Металургија" од 
Белград — Претставништво во Скопје, ул. „Илин-
денска" бр. 21/а. Предмет на работењето на прет-
ставништвото е: склучување на договори за купу-
вање и продажба на стока во име и за сметка на 
претпријатието', а во рамките на одобрената деј-
ност1. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Металургија" од 
Белград, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04-4974/1 
од 5-1У-1962 година. 

Раководител на претставништвото е Живко-
Нелков. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 247/62. (537) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 617, страна 549, свеска II е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Петровец под бр. 05-3062/1 од 
21-УП-1961 година кон Занаетчиското производно 
и услужно претпријатие „Универзал" од село Р 'жа 
ничино, Скопска околија, е припоен Угостител-
скиот дуќан „Излет" од село Петровец. 

Со решението бр. 05-2371/2 ои 28-УИ-1961 го-
дина на Народниот одбор на општината Петровец 
се проширува и дејноста на претпријатието така 
што во иднина дејностите градежната, комунал-
ната и занаетчиската ќе ги обавува на целата те-
риторија на ФНРЈ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 528/61. (1181) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 465, страна 1294 е запишано следното': 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Угостителскиот дуќан „Излет" од село Пет-
ровец, Скопска околија, бидејќи со решението на 
Народниот одбор на општината Петровец под бр. 
05-3062/1 од 21-УН-1961 год. е припоен кон Занает-
чиското производно услужно претпријатие „Уни-
верзал" е. Р'жаничино. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 529/61. (1182) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 68, страна 197 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Претпријатието 
електроника и фина механика „Бран" — Скопје 
и тоа: Јовановски Стојимир, шеф на сметковод-
ството, Матовски Владо, претседател на работнич-
киот совет, Живко Тодоровски, директор, и Цр-
венмицев Ристо им престанува правото за потпи-
шување. 

За директор на претпријатието е назначен, со 
решението на Народниот одбор на општината Ида-
дија — Скопје под бр. 14812 од 18-Х1-1960 година, 
Ставревски В. Борче. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со новоназкачениот потписник 
инж. Светислав Курапов, сметано од 27-У1-1960 г. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 451/61. (1235) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 481, страна 1344 е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Занаетчиската задру-
га за ќурчиско-крзнарски производи и услуги 
„Крзнар" од Скопје Благоја Георгиевски, со реше-
нието на Народниот одфор на општината Кале — 
Скопје под бр. 173 од 31-1-1961 година е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпи-
шување. 

За директор на задругата, со решението на 
Народниот одбор на општината Кале — Скопје бр. 

Бр. 23 — Стр. 305 

199 од 31-V-1961 год., е назначен Драгановски 
Киро. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето со 
Милош Каличанин, книговодител, сметано од 28-
УШ-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 554/61. (1239) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 93, страна 267 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Фабриката за бетонски 
производа „Карпош" од Горче Петров, Никола Ко-
стовски, со решението на Народниот одбор на оп-
штината Горче Петров под бр. 3017/1 од 20-У1-1961 
година, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За в. д. директор на Фабриката, со решението 
на Народниот Одбор на општината Горче Петров 
бр. 02-4301/1 од 25-1Х-1961 година е назначен Шти-
мац Душан, градежен инженер. Тој фабриката ќе 
јв потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето со новоназначените пот-
писници: инж. Д И М О В С К И Тодор, шеф на градеж-
ната оператива, и 'Граполски Петар, шеф на фи-
нансиското книговодство, и стариот регистриран 
потписник Аврамовски Глигоров Симо, раководи-
тел на стопанско-смет ководниот сектор, сметано од 
14-1Х-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 569/61. (1257) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 181, страна 475 е запишано следното: 
Каме Димитар Гошев, досегашен шеф на сметко-
водството на Лозаро-винарското претпријатие „Ви-
но југ" — Гевгелија, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За директор на стопанско-сметководниот сек-
тор е назначен Петар Горѓи Минов. Тој претпри-
јатието ќе го потпишува, задолжува и раздрлжува 
во границите на овластувањето со старите реги-
стрирани потписници и тоа: Александар Николов-
ски, шеф на комерцијално^ одделение, и дирек-
торот Ванчо Карај анов, сметано од 18-1Х-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 579/61. (1258) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 95, страна 259 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово под бр. 04-11692/1 ОД) 24-УШ-
1961 година фирмата на Конфекционото претпри-
јатие „Киро Фетак" — Куманово во иднина се ме-
нува и ќе гласи: Фабрика за трикотаж и конфек-
ција „Киро Фетак" — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд, во Скопје, Фи 
бр. 587/61. (1259* 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 478, страна 1332 е запишано следното: 
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Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кисела Вода — Скопје под бр. 04-10286 
од 18-1Х-1961 година седиштето на 3аступништво-
то инострани фирми „Контактор" Белград — Прет-
ставништво во Скопје, се преместува во Скопје од 
ул. „11 октомври" бр. 13 на ул. „Кочо Рацин" бр. 80. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 560/61. (1271) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 467, страна 1300 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Претпријатието 
„Ладилник" — Скопје и тоа: Белковски Благоја, 
раководител на стопанско-сметководниот сектор, 
Трајчев, Јордан, шеф на сметководството, д-р 
Димитар Димитров, директор, и Васковски Бојан, 
службеник, претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето и новоназначениот потписник Милош Крч-
ковски, пом. директор, сметано од 9-1Х-1961 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 564/61. (1272) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 444, страна 1218, е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Тутуновиот 
комбинат „Благој Деспотовски — Шовељ" — Скоп-
је и тоа: Лазо А. Виларов, директор на стопанско-
сметководниот сектор, Стојче Костовски, директор 
на производството, Јосип Денона, директор на ком-
бинатот, Славко Костурлиев, директор на произ-
водниот погон, и Никола Гончаров, шеф на фи-
нансиското книговодство, комбинатот ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето и новоназначениот потписник Перо 
Тодоровски, раководител на комерцијалниот сектор, 
сметано од 16-1Х-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 574/61. (1273) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 442, страна 1210 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Трговското комисион« 
претпријатие „Напредок" од Скопје Горѓи Јанков-
ски, со решението на Народниот одбор на општи-
ната Кале — Скопје под бр. 7513 од 17-УП-1961 
год., е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За в.д. директор на претпријатието е назна-
чен, со решението на Народниот одбор на општи-
ната Кале — Скопје под бр. 8368 од 31-УП-1961 
година, Климе Кунгуловски. Тој претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето со стариот регистриран 
потписник Илија Андоновски, книгов одите л, сме-
тано од 19-1Х-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 581/61. (1274) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 243, страна 641 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Кале — Скопје под бр. 215 од 15-111-1961 
година се намалува дејноста на Трговското ме-
шано претпријатие за промет со индустриски сто-
ки на големо ,, Ј у гоу нив ерз ал" — Скопје со тоа што, 
ќе престане да работи со откуп на земјоделски 
производи, а ќе работи исклучиво со мешани ин-
дустриски стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 310/61. (1275) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 210, страна 587 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Тетово под бр. 04-8864/1 од 4-1Х-1961 го-
дина се проширува дејноста на Продавницата во 
Тетово на Фабриката за облекло „Напријед" — 
Загреб во иднина и со: продавање на конфекција 
плетена и куса стока, како свои производи така и 
производи од други претпријатија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 575/61. (12лл\ 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА 

ВО ШТИП 
распишува 

К О Н К У Р С 
1. За избор на наставници по следните пред-

мети: 
Еден професор или предавач на виша школа 

за предметот Педагогија и психологија на отсеците 
за предметна и одделенска настава; 

Еден професор или предавач за предметот Ме-
тодика во отсекот одделенска настава; 

Еден професор или предавач за предметот 
Француски јазик; 

Еден професор или предавач за предметот 
Математика; 

Еден професор или предавач за предметот Гео-
графија; 

I 
Еден хонорарен наставник од час (црофесор или 

предавач) за предметот Музичко воспитување со 
методика на отсекот за одделенска настава; 

Еден хонорарен наставник од час (професор 
или цредавач) за предметот Општотехничко обра-
зование со методика на отсекот за одделенска на-
става; 

Еден хонорарен наставник од час (професор 
или предавач) за предметот Ликовно воспитување 
со методика на отсекот за одделенска настава; 

Еден хонорарен наставник од час (професор 
или предавач) за предметот Физичко воспитување 
со методика на отсекот , за одделенска настава. 

2. За преизбор на наставници по следните 
предмети: 

Двајца професори или предавачи по предметот 
Македонски јазик; 
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Двајца професори или предавачи по предметот 
Биологија; 

Еден професор или предавач 
Физика; 

Е|ден професор или предавач 
Историја; 

Еден професор или предавач 
Француски јазик!. 

Кандидатите за звањето професор (постојан или 
хонорарен) треба да имаат завршено висока школ-
ска настава од втор степен, стручни трудови, до-
биено искуство но наставата или во струката и да 
покажуваат способност и самостојност во изведу-
вањето на наставата. 

Кандидатите за звањето предавач (постојан или 
хонорарен) треба да имаат завршено висока школ-
ска настава од втор степен, да владеат со пробле-
мите на својата дисциплина и да имаат прак-
тично искуство и способност за изведување на на-
ставата. 

Со пријавата кандидатите треба да приложат: 
биографија, диплома за високо образование, спи-
сок на објавените трудови или самите трудови ако 
се пријавуваат за звање професор на виша школа, 
согласност од установата дека ќе баде ослободен 
од должноста во случај на избор и извод од пер-
соналниот лист. 

Документите се поднесуваат до Секретаријатот 
на Педагошката академија во Штип до 25 август 
1962 година. (871) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ СОВЕТОТ ЗА 
ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА 

ОПШТИНАТА „КИСЕЛА ВОДА" — 
СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за управители во основните училишта „ Кузман 
Јосифовски Питу" и „13 ноември" — Скопје 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 

услови: да имаат завршено филозофски факултет 
или педагошка академија со најмалку пет години 
служба во просветната струка. 

Молбите со документите по член 31 од Законот 
за јавните службеници се доставуваат до Советот 
за просвета на Народниот одбор на општината Ки-
села Вода — Скопје. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работните 
места. (885) 

ЗАВОДОТ ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 
НА НРМ — СКОПЈЕ 

распишува 
К О Н К У Р С 

, за пополнување на работното место ВИШИ 
РЕФЕРЕНТ за Службата електростопанство 
Кандидатите треба да имаат завршено факул-

тет, или средна спрема со најмалку 10 години ра-
ботен стаж во струката. 

Молбите со с*џ?е документи по член 31 од За-
конот за јавните службеници се поднесуваат во 
Заводот во рок од 15 дена од објавувањето на кон-
курсот. (886) 

Бр. 23 — Стр. 307 

Врз основа на чл, 7 од Уредбата за работните 
односи и за наградувањето на уметничкиот пер-
сонал, Советот при Народниот театар — Битола 
за сезоната 1962/63 година 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Артисти на драма 1 
2. Артиста на драма 2 
Кандидатите ќе се примаат по пат на аудиција. 
Поблиски информации преку управата на На-

родниот театар — Битола. 
Рок за поднесување на молбите, со опис на 

досегашната работа и документите по чл. 31 од 
Законот за јавните службеници, е 15 дена по обја-
вувањето на конкурсот. Молбите се доставуваат до 
конкурсната комисија на Театарот. (887) 

На основа Одлуката на Советот за просвета и 
култура на Народниот одбор на општината Дра-
чево, за распишување на конкурси за пополнување 
на слободните места за наставниот и воспитниот 
кадар во школите, Отсекот за општа управа и оп-
штествени служби на НОО — Драчево, објавува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на слободните места на наставниот 
и воспитниот персонал во школите од подрачјето 

на Општината Драчево 

I. Основно осумгодишно училиште „Климент 
Охридски" — Драчево: 

— наставник по музичко' воспитување 1 
II. Основно осумгодишно училиште „Перпари-

ми" — Студјеничани: 
— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по шиптарски јазик 1 
— наставник по математика 1 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник! по биологија 1 
III. Одделенски учители со изведување настава 

на шиптарски јазик: 
1. Основно училиште е. Горно Количани 1 
2. Основна училиште е. Драчевица 1 
3. Основно училиште е. Вртекица 1 
4. Основно училиште е. Палиград 1 
5. Основно училиште е. Вражале 1 
6. Основно училиште е. Смесница и Стра-

хо јадица — амбулантно 1 
УСЛОВИ: За работните места под I и II завр-

шена виша педагошка школа, а за работните ме-
ста под III завршена учителска албанска школа. 

Под точка III — 4 учителот покрај останатите 
принадлежности добива посебен додаток за тешки 
услови. | 

Потребните комплетирани документи треба да 
се достават до шталскиот одбор на соодветното 
училиште, најдоцна до 15-УШ-1962 год. Молбите 
што не ќе бидат комплетирани нема да се зимаат 
во разгледување. (987) 

по предметот 

по предметот 

по предметот 



Стр. 308 — Бр. 23 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
I. За по еден стален наставник во звањето ре-

довен професор, вонреден професор, виши преда-
вач, доцент или предавач за следните предмети: 

1. Специјално овоштарство 
2. Ентомологија за овоштаро-лозарско произ-

водство и 
3. Винарство. 
II. За по еден хонорарен наставник во звањето 

редовен професор, вонреден професор, виши пре-
давач, доцент или предавач за следните предмети: 

1. Фабрикација на тутун и 
2. Општо овоштарство. 
III. За по еден асистент за следните предмети: 
1. Пол еде лека механизација и 
2. Геодезија. 
Кандидатите што се пријавуваат за наставници 

треба да ги исполнат условите од член 170, 171 и 
173 од Законот за високото школство на НРМ. 

Рок за пријавување е 30 дена од објавувањето 
на конкурсот, а во колку местата не се пополнат 
во тој рок, конкурсот се продолжува до нивното 
пополнување. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи ди-
плома и документи по член 31 од Законот за јавни-
те службеници. Кандидатите јавни службеници 
поднесуваат и извод од службеничкиот лист. По-
крај пријавата треба да се достави куса биографија 
со податоци за досегашната работа и службовањето 
на кандидатот, потврда од установата каде што е 
на служба д^ка нема материјални обврски спрема 
истата, список на научните и стручните трудови 
(до колку кандидатот ги има) и по еден примерок 
од самите трудови. (931) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА КОНО-

ПИШТЕ, ТИТОВВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА 
распишува 

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

1. Секретар на Народниот одбор на општината, 
2. Шеф на Отсекот за стопанство, приходи и 

комунални работи, 
3. Референт по земјоделие и шумарство. 
УСЛОВИ: Под точ. 1) завршен правен факул-

тет и положен стручен испит или завршена виша 
управна школа со положен стручен испит, под 
точка: 2) и 3) завршена виша земјоделска школа 
со положен стручен испит или завршена средна 
земјоделска школа со положен стручен испит и со 
практика над 5 години. 

20 јули 1962 

Молбите со куса биографија и документите по 
чл. 31 од Законот за јавните службеници, се до-
ставуваат до Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на општината Конопиште, Титов-
велешка околија, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето ма конкурсот. (932) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОПШТАТА 
БОЛНИЦА — ОХРИД 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Лекар — специјалист по педијатрија, 
2. Лекар на специјализација по интерна ме-

дицина, 
3. Лекар на специјализација по радиологија. 
УСЛОВИ: под 2 и 3) да има положено стручен 

испит и да знае да се служи со веќе одреден 
странски јазик. 

Настап на работа веднаш или по спогодба. 
Личен доход за работното место под 1) по до-

говор, а за работните места под 2) и 3) по Пра-
вилникот за личен доход. 

Конкурсот трае се до пополнувањето на работ-
ните места. (988) 

ИСПРАВКА 

Во конкурсот на Општинскиот дом за народно 
здравје — Горче Петров, објавен во „Службен 
весник на НРМ" бр. 20 од 30 јуни 1962 година, на 
страна 257, ред 6 одозгора место зборот „управник" 
треба да стои „пом. управник" и во ред 9 одозгора 
по зборот „има" се додава зборот „над". 
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