
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 14 јули 1961 
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Број 24 Год. XVII 

Претплатата за 1961 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

126. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА 
НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за -
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Р е -
публика Македонија се прогласува Законот за 
управување и располагање со средствата на з а -
едничките резерви на стопанските организации, 
што Народното собрание на Народна Република 
Македонија го усвои на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 22 јуни 1961 година И на 
седницата на Соборот на производителите, одр-
жана на 22 јуни 1961 година. 

У. бр. 12 
22 јуни 1961 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УПРАВУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕД-
СТВАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Средствата на заедничките резерви на стопан-

ските организации што се формираат според З а -
конот за формирање и употреба на средствата на 
републичките и општинските резервни фондови 
за потребите на стопанските организации „(Служ-
бен лист на Ф Н Р Ј " бр. 9/61) (во натамошниот 
текст: заеднички резерви) се средства на Репуб-
личкиот резервен фонд и на резервните фондови 
на општините. 

Член 2 
Средствата од претходниот член се и с к а ж у -

ваат на посебна сметка во Републичкиот резервен 
фонд, односно резервните фондови на општините 
и се употребуваат за намените од член 3 од овој 
закон. 

Член 3 
Средствата на заедничките резерви на резерв-

ните фондови на општините се употребуваат: 
за покривање на деловни загуби; 
за санација; и 
за унапредување дејноста на стопанските ор-

ганизации. 

Средствата на заедничките резерви на Репуб-
личкиот резервен фонд се употребуваат за давање 
заеми односно дотации на резервните фондови! на 
општините за целите од претходниот став. 

Член 4 
Со средствата на заедничките резерви на ре -

зервниот фонд на општината управува и распо-
лага управен одбор, што го именува народниот 
одбор на општината, а со средствата на заеднич-
ките резерви на Републичкиот резервен фонд 
управува и располага управен одбор што го име-
нува Извршниот совет. 

Член 5 
Средства на заедничките резерви на опш-

тинските резервни фондови им се даваат на сто-
панските организации како кредит и л и по исклу-
чок во вид на дотации. 

Средства на заедничките резерви па Репуб-
личкиот резервен фонд им се даваат на општин-
ските резервни фондови к а к о кредит, а по исклу-
чок и во вид на дотации. 

Условите и начинот за в р а ќ а њ е на кредитите 
се утврдуваат спогодбено помеѓу управниот одбор 
и корисникот на средствата. 

Спогодбата од претходниот став ја потпишу-
ваат претседателот на управниот одбор и корис-
никот на средствата. 

Член в 
Административните работи на управниот од-

бор на заедничките резерви на резервниот фонд 
на општината ги в р ш и органот на управата на 
народниот ад;бор на општината надлежен за ра -
ботите на финансиите, а на управниот одбор на 
заедничките резерви на Републичкиот резервен 
фонд Државниот секретаријат за работи на ф и -
нансиите. 

Член 7 
При одлучувањето за давање средства од за -

едничките резерви на резервниот фонд на општи-
ната, управниот одбор ќ е ги земе предвид особено 
следните околности: 

а) за покривање на деловните загуби и сана-
ција на стопанските организации: 

дали до неуспехот во работењето на стопан-
ската организација дошло поради објективни окол-
ности; 

дали стопанската организација во изминатите 
години вршела расподелба на доходот со внима-
ние на добар стопанисуван и дали постапувала 
според препораките на соборот на производите-
лите, ако овие се однесувале на таа организација. 
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б) за унапредување дејноста на стопанските 
организации: I 

околностите од претходната точка; 
техничката опременост; ј 
застареноста или истрошеноста на опремата; и 
општите услови на работењето. 

1 'лен 8 
При одлучувањето за давање на средства од 

заедничките резерви на Републичкиот резервен 
фонд, управниот одбор ќе ги земе предвид осо-
бено можностите на општината од сопствените 
средства на заедничките резервни и друг-и извори 
да ги задоволи барањата на стопанските органи-
зации. I 

Член 9 1 
Евиденцијата на приливот на средствата во 

заедничките резерви и на потрошокот по одделни 
спогодби ја води банката што го извршува буџе-
тот на политичко-територијалната единица. 

За приливот и потрошокот на средствата на 
заедничките резерви, банката секој месец го из-
вестува органот од член 4 од овој закон и органот 
на управата надлежен за работите на финансиите 
од член 6 на овој закон. 

Член 10 
Завршната сметка на средствата на заеднич-

ките резерви се составува, утврдува и одобрува 
согласно одредбите на Законот за буџетите и ф и -
нансирањето на самостојните установи. 

Член 11 
Надзор над законитоста на користењето на 

средствата на заедничките резерви врши служ-
бата на општественото книговодство според пос-
тојните прописи. 

Член 12 
Поблиски прописи за спроведувањето на овој 

закон, по потреба, донесува Државниот секрета-
ријат за работи на финансиите. 
( Член 13 

Овој закон влегува во сила со денот на него-
вото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1961 година. 

127. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-

кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија се прогласува Законот за уна-
предување на културните дејности, што Народ-
ното собрание на Народна Република Македонија 
го усвои на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 22 јуни 1961 година, и на седницата 
на Соборот на производителите, одржана на 22 
јуни 1961 година. 

У. бр. 14 
22 јуни 1961 година ј 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски; с. р. Александар Грличков, с. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУ-

ВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со цел да се обезбедат постојани средства за 

поттикнување и помагање дејностите што се од 
посебен интерес за развитокот на културата, се 
основа Републички фонд за унапредување на кул-
турните дејности (во натамошниот текст: фонд). 

Член 2 
Извори на приходи на Фондот се: I 
1. дел од данокот на приходи од авторски 

права; ; 
2. дел од надоместокот за искористувањето на 

народни, книжевни и уметнички творби по пат на 
изведување; 

3. дел од казнената камата на неуплатениот 
износ на надоместокот од претходната точка, што 
се уплатува во Фондот според сојузни прописи; 

4. дотации, подароци и завештанија; 
5. каматите на средствата на Фондот вложени 

к а ј банката. 
Средствата на Фондот се држат на посебна 

сметка к а ј Народната банка. 

I Член 3 
Средствата на Фондот се доделуваат: 
1. за организирање и одржување на особено 

значајни масовни културни манифестации, како 
и за јавни настанувања на уметници, научни и 
други културни работници во земјата и странство 
(фестивали, смотри, конгреси, советувања, симпо-
зиуми, гостувања, концерти, изложби и слично);, 

2. за особено значајни акции што во областа 
на културата ги преземаат одделни органи, уста-
нови, организации и поединци; 

3. за популаризирање уметнички, научни и 
други достигања во областа на културата; 

4. за доделување парични награди за особен 
придонес во развитокот на културата; 

5. за вршење конзерваторски и реставраторски 
работи на споменици на културата и природни 
реткости што се од особено значење, како и за 
особено значајни истражувачки дејности; и 

6. за набавување технички средства што овоз-
можуваат особено значајни активности во областа 
на културата. ) 

Средствата од Фондот не можат да се доде-
луваат на органи, установи и организации за по-
кривање на нивните редовни лични и оперативни 
расходи. 

Член 4 I 
Средствата на Фондот се доделуваат во со-

образност со општите насоки што ги утврдува Со-
ветот за култура на НРМ (во натамошниот текст: 
Советот). I 

Член 5 ' 
Фондот, по правило, служи за дополнително 

финансирање на дејностите од член 3 за кои со-
одветни средства обезбедуваат заинтересираните 
органи, установи, организации и поединци. 
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Фонд,от може да преземе и целосно финанси-
рање на одделни дејности што се од особено зна-
чење за развитокот на културата. 

Член 6 
Фондот има својство на правно лице. 

Член 7 
Со Фондот се управува според начелата на 

општественото управување. 

Член 8 
Фондот има правила со кои поблиску се опре-

делува организ аци јата и работата на Фондот. 
Правилата ги донесува Извршниот совет или 

органот што ќе го одреди тој. 

Член 9 
Одредбите на Законот за буџетите и финанси-

рањето на самостојните установи што се однесу-
ваат на фондовите на политичко-територијалните 
единици се применуваат и на овој фонд доколку 
со овој закон не е поинаку определено. 

II ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ 

Член 10 
Средствата на фондот се користат врз основа 

на годишниот финансиски план. 
Со финансискиот план на Фондот се обезбе-

дуваат резервни средства во износ од 10—25% од 
вкупните годишни средства со кои располага 
Фондот. . \ 

Член 11 
Резервните средства се користат за финанси-

рање дејности што не се изрично предвидени со 
финансискиот план. 

Советот може да одреди услови под кои ќе се 
доделуваат средства од претходниот став. 

Член 12 
Финансискиот план е јавен и достапен на за-

интересираните органи, установи, организации и 
поединци. 

, III НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ 

Член 13 
Средствата од Фондот се доделуваат на начин 

и постапка утврдени со овој закон и Правилата 
на Фондот. 

Член 14 
Управниот одбор на Фондот ги повикува заин-

тересираните органи, установи, организации и по-
единци да поднесат барање за доделување сред-
ства од фондот. 

При одлучувањето за доделување средства од 
Фондот Управниот одбор посебно води сметка за 
видот и значењето на предложените дејности за 
развитокот на културата, а првенство има оној 
барател кој дава најмногу гаранција за успешно 
спроведување на предложената дејност. 

Член 15 
Кога за доделување на средства од Фондот 

постојат повеќе одделни барања за иста дејност 
односно намена, интересентот чие барање не е за-
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доволено може да изјави приговор до Советот во 
рок од 8 дена од денот на приемот на известува-
њето за решението. ј 

Советот е должен да одлучи по приговорот во 
рок од 30 дена. ј 

При решавањето по приговорот нема да се 
применуваат одредбите на Законот за општата 
управна постапка. 

Член 16 
Управниот одбор на Фондот може да одреди 

средства за финансирање дејности за кои не се 
доставени барања во смисла на член 14, а се од 
особено значење за развитокот на културата и да 
му понуди на соодветниот орган, установа, орга-
низација и поединец да го преземе нивното оства-
рување. I 

Член 17 
Средствата добиени од Фондот можат да се 

користат само за намената за која се дадени. 
Фондот може да го прекине натамошното ис-

платување на средствата, односно да бара вра-
ќање во целост или делумно на веќе доделените 
средства ако тие се користат спротивно на наме-
ната за која се дадени или ако органот, устано-
вата, организацијата односно поединецот на кои 
им се доделени средствата ги намалат сопствените 
расходи предвидени за истата цел. 

Член 18 
Одредбите од член 5 и 14 до 17 нема да се 

применуваат на паричните награди доделени спо-
ред овој закон. ј 

IV УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ 

Член 19 
Со Фондот управува Управен одбор, кој се 

состои од претседател и 12 члена. 
Претседателот и членовите на Управниот од-

бор на Фондот ги именува Советот од редот на 
културните, научните, просветните и други опш-
тествени работници. 

Мандатот на претседателот и на членовите на 
Управниот одбор трае две години. 

Член 20 
Управниот одбор на Фондот работи на сед-

ници. ј 
Управниот одбор решава полноважно ако на 

седниците се присутни мнозинството од вкупниот 
број на членовите. ' ј 

Решенијата и заклучоците на Управниот одбор 
се донесуваат со мнозинство гласови од присут-
ните членови. \ 

Член 21 
Управниот одбор на Фондот ги врши особено 

овие работи: I 
— донесува финансиски план на Фондот; 
— одлучува за доделување средства од Фон-

дот. , 
— донесува завршна сметка на Фондот; 
— го контролира користењето и трошењето на 

доделените средства. 
За својата работа Управниот одбор му подне-

сува извештај на Советот. . 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Член 22 
Фондот го претставува и го застапува пред 

трети лица претседателот на Управниот одбор. 
Наредбодател за извршувањето на финансис-

киот план на Фондот е претседателот на Управ-
ниот одбор. 

Со правилата на Фондот може да се предвиди 
пренесувањето на наредбеното право од претход-
ниот став на друго лице што е член на Управниот 
одбор. ј 

Член 23 
Административните работи на Фондот ги врши 

Секретаријатот на Советот. 

V ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 24 
Средствата на досегашниот Републички фонд 

за унапредување на културните дејности што не 
се искористени до влегувањето во сила на овој 
закон, како и неговите права и обврски., се прене-
суваат на Фондот. ј 

, Член 25 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за Републичкиот фонд за 
унапредување на културните дејности („Службен 
весник на НРМ" бр. 16/57). 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по об-

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

128. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ОРГА-
НИЗАЦИЈАТА НА УЧИЛИШТАТА ВО КОИ НА-
СТАВАТА СЕ ИЗВЕДУВА НА ЈАЗИЦИТЕ НА 

НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Ре-
публика Македонија се прогласува Законот за ор-
ганизацијата на училиштата во кои наставата се 
изведува на јазиците на националните малцин-
ства, што Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија го усвои на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 22 јуни 1961 година. 

У бр. 13 
22 јуни 1961 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА УЧИЛИШТАТА ВО 
КОИ НАСТАВАТА СЕ ИЗВЕДУВА НА ЈАЗИЦИ-

ТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува организацијата на 

училиштата во кои наставата се изведува на ја -

зиците на националните малцинства (во натамош-
ниот текст: училишта за припадниците на нацио-
налните малцинства). 

Училиштата за припадниците на национални-
те малцинства се организираат како дел од един-
ствениот систем на школството, врз основа на 
прописите за соодветните видови училишта и од-
редбите на овој закон. 

Член; 2 : 
Училиштата за припадниците на национални-

те малцинства ја остваруваат целта на воспиту-
вањето и образованието, како и посебните задачи 
утврдени со прописите за соодветните видови учи-
лишта. I 

Наставата во училиштата од претходниот 
став се изведува на јазиците на националните 
малцинства во согласност со Законот, а врз ос-
нова на наставните планови и програми за соод-
ветните видови училишта, во кои се вклучува и 
наставата од областа на националната култура на 
малцинствата. 

Член 3 
Училишта за припадниците на националните 

малцинства можат да се основаат како посебни 
установи или како посебни паралелки во состав 
на училиштата во кои наставата се изведува на 
македонски јазик. 

Училишта за припадниците на националните 
малцинства можат да се основаат и како заед-
нички училишта за припадниците на сите нацио-
налности на одредено подрачје. 

II ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА 
УЧИЛИШТАТА 

Член 4 , 
За припадниците на националните малцинства 

1е основаат основни училишта или паралелки на 
основно училиште, во кои наставата се изведува 
на националниот јазик: на малцинствата. 

Член 5 
Ако бројот на учениците припадници од и,сто 

национално малцинство на подрачјето на основното 
училиште не е доволен за основање посебна пара-
лелка, надлежниот народен одбор може сам или 
во спогодба со соседните народни одбори да основа 
собирни паралелки за подрачјата на повеќе учи-
лишта во КОИ наставата се изведува на национал-
ниот јазик на малцинството. 

Собирни паралелки можат да се основаат ако 
има најмалку 20 ученици припадници на исто на-
ционално малцинство. 

; Член 6 
Ако бројот на учениците припадници на исто 

национално малцинство на подрачјето на едно ос-
новно училиште не е доволен за основање посебна 
паралелка, а не постојат ни услови за основање 
собирна паралелка, на овие ученици им се обез-
бедува дополнителна настава по мајчиниот јазик. 

Наставата од претходниот став се организира 
ако има најмалку 10 ученици припадници на исто 
национално малцинство. 

Член 7 
На припадниците на националните малцинства 

им се обезбедува правото на наставата на нацио-
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налниот јазик на малцинството во стручно учи-
лиште и гимназија, односно во паралелки на овие 
училишта, според потребите на одреденото подрачје. 

Условите за основање стручно училиште и гим-
назија односно паралелка во кои наставата се из-
ведува на јазици на националните малцинства ги 
пропишува Советот за просвета на НРМ. 

Член 8 
Ако бројот на учениците припадници на нацио-

налните малцинства, што посетуваат стручно учи-
лиште, школа за наставен кадар и гимназија со 
настава на македонски јазик, не е доволен за ос-
новање посебна паралелка, на овие ученици, им се 
обезбедува дополнителна настава по мајчин јазик. 

Наставата од претходниот став се организира 
ако има најмалку 15 ученици припадници на исто 
национално малцинство. 

Член 9 
Наставниците за одделенска настава во основно 

училиште ч за припадниците на националните мал-
цинства се подготвуваат на националниот јазик: на 
малцинството и за таа цел се основаат школи од-
носно паралелки во школите за образование на 
наставниците. 

Член 10 
На вишите школи и факултетите што подгот-

вуваат наставнички кадар и за училиштата за при-
падниците на националните малцинства, можат да 
се организираат дополнителни форми за оспособу-
вање на студентите за изведување настава на соод-
ветен ј азрие на малцинството. 

Советот за просвета на НРМ, во соработка со 
советите на вишите школи односно факултетите, 
се грижи за организирањето и работата на допол-
нителните форми од претходниот став. 

Член 11 
За постојниот наставнички кадар, кој не здо-

бил стручно образование на јазикот на национал-
ното малцинство на кој изведува настава, се орга-
низира усовршување за изведување настава на 
соодветниот јазик на малцинството. 

Член 12 
На подрачјата на кои живеат заедно припад-

ници на југословенските националности и национал-
ни малцинства можат да се основаат заеднички! 
училишта за припадниците на сите националности 
од тоа подрачје со посебни паралелки во кои на-
ставата се изведува на соодветниот јазик според 
националната припадност на учениците. 

Член 13 

На подрачјата на кои живеат заедно национал-
ни малцинства и население на југословенските на-
ционалности можат, во сообразност со можностите, 
да се основаат училишта односно паралелки во кои 
наставата за учениците од обете националности се 
изведува на македонски јазик и јазикот на нацио-
налното малцинство (двојазична настава). 

Член 14 
Паралелките со двојазична настава се органи-

зираат со најмногу 25 ученици. 

Член 15 
Двојазичната настава се организира врз осно-

ва на добров о л ност на учениците и родителите од-
носно старателите. 

Предлогот за основање на училиште односно 
паралелка со дво јазична настава се утврдува ни 
заеднички состанок на родителите со училишниот 
одбор, а актот за основање го донесува надлежниот 
општински народен одбор. 

Член 16 
Во училиштата за припадниците на национал-

ните малцинства наставата се изведува врз основа 
на наставен план и наставни програми што, за од-
реден вид училиште, ги пропишува Советот за про-
света на НРМ. I 

Член 17 
Наставниот план и наставните програми за 

училиштата за припадниците на националните мал-
цинства ги вклучуваат и дополнителните наставни 
содржини од областа на мајчиниот јазик и кни-
жевноста, како и дополнителните делови! од наста-
вата по историја што се изучува во рамките на 
историјата на народите на Јутословија. 

Дополнителните наставни содржини од прет-
ходниот став ги утврдува Советот за просвета на 
НРМ. 

Член 18 
Во училиштата и паралелките за припадниците 

на националните малцинства се изведува и на-
става по македонски јазик. 

Член 19 
За училиштата и паралелките за припадниците 

на националните малцинства се обезбедуваат по-
требни учебници и прирачници на соодветните 
јазици. ј 

Член 20 
Во училиштата и паралелките за припадниците 

на националните малцинства за наставник може да 
се назначи лице кое, покрај условите предвидени 
за наставниците на соодветниот вид училиште, е 
оспособено да изведува настава и на националниот 
јазик на малцинството. 

Член 21 
Двојазична настава можат да изведуваат само 

оние наставници што ги владеат обата наставни 
јазици. 

Член 22 
Училиштата за припадниците на националните 

малцинства во кои наставата се изведува на повеќе 
наставни јазици, посветуваат посебна грижа за 
развивање такви методи и форми на работа што 
поттикнуваат и развиваат зближување и меѓусебно 
запознавање на учениците од различните нацио-
налности. 

Член 23 
Во училиштата за припадниците на национал-

ните малцинства, во кои наставата се изведува на 
повеќе наставни јазици, заедниците на учениците 
како и ученичките организации и дружини, кои 
се организираат за унапредување на општествениот 
и културниот живот на учениците, техничко обра-
зование и физичко воспитување, се единствени и 
заеднички за сите ученици. 
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Член 24 
Евиденцијата на училиштата и паралелките за 

припадниците на националните малцинства се ост-
варува на јазикот на малцинството. 

Член 25 ј 
Главната книга и исправите во училиштата за 

припадниците на националните малцинства се во-
дат односно издаваат на македонски јазик и нацио-
налниот јазик на малцинството. 

Називите на училиштата, печатите и штемби-
лите се пишуваат на македонски јазик и на нацио-
налниот јазик на малцинството. , 

III ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 26 

Ако на конкурсот за назначување на настав-
ници во училиштата за припадниците на национал-
ните малцинства не се јави доволен број кандидати 
за предметна настава што ги исполнуваат условите 
од член 20 на овој закон органот надлежен за наз-
начување може да, назначи за наставник и лице со 
соодветна стручна спрема кое не го познава јазикот 
на националното малцинство. , 

Назначувања по претходниот став можат да се 
вршат најдоцна до крајот на 1965 година. 

Член 27 ј 
Одредбите на овој закон сходно се примену-

ваат и на организацијата на установите за прет-
школско воспитување за припадниците на нацио-
налните малцинства. I 

Член 28 
Установите за претшколско воспитување и учи-

лиштата односно паралелките што ги посетуваат 
припадници на националните малцинства ќе ја 
сообразат својата работа со одредбите на овој закон 
во рок од една година од денот на неговото вле-
гување во сила. , 

Член 29 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

О\Аасен дел 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17-У-1960 год. под рег. бр. 1/60, свеска I е запи-
шано следното: На Киро Илиоски, досегашен ра-
ководител на Погонот „Напредно земјоделие" во 
Прилеп на Деловниот сојуз „Агромеханика" од 
Прилеп, му престанува правото за потпишување. 
Се овластува Иван Дуев, инж. агроном, сегашен 
раководител на погонот, да го потпишува истиот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 329/60. (693) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-У-1960 год. под рег. бр. 17, свеска IV е запи-
шано следното: Гога Нонкуловски и Драган Попов-
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ски, досегашни потписници на Земјоделската за-
друга „Рибар" од село Перово, Охридска околија, 
се разрешени од должност. Се овластуваат за пот-
писници: Науме Нонушевски, управник, и Мите 
Настевски, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 296/60. (694) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-1У-1960 год. под рег. бр. 10/59, свеска I е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на работе-
њето на продавниците и занаетчиските дуќани на, 
Претпријатието „Жито-Македонија" — Филијала — 
Битола и тоа: Продавницата број 10 — Фи број 
233/60, Продавницата бр. 12 - Фи бр. 234/60, Про-
давницата бр. 15 — Фи бр. 235/60, Продавницата 
бр. 17 — Фи бр. 236/60, Продавницата бр. 21 — Фи 
бр. 237/60, Продавницата бр. 22 — Фи бр. 238/60, 
Продавницата бр. 23 - Фи бр. 239/60, Продавница-
та бр. 26 - Фи бр. 232/60, Продавницата бр. 27 -
бр. 240/60, Продавницата бр. 34 — Фи бр. 241/60, та-
ка што дејноста ќе им гласи: покрај досегашната 
дејност ќе вршат и продажба на брашно од сите 
типови на големо во вреќи и на мало во запеча-
тени кеси. I 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (697) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-11-1960 год. под рег. бр. 10/59, свеска I се запи-
шани следните новоназначени раководители на 
продавниците и занаетчиските дуќани на Прет-
пријатието „Жито-Македонија" — Филијала во Би-
тола и тоа: 

1. во Продавницата бр. 1 раководител еј Мојсо 
Христов, I 

2. во Продавницата бр. 3 раководител е Борис 
Алушев ски, ' 

3. во Продавницата бр. 4 раководител е Левко 
Ристевски, I 

4. во Занаетчискиот дуќан бр. 8 раководител е 
Милица Стојкова, / 

5. во Занаетчискиот дуќан бр. 10 раководител е 
Никола Капчев, 

6. во Продавницата бр. 11 раководител е Тодор 
Михајлов I 

7. во Занаетчискиот дуќан бр. 12 раководител е 
Славе Трновски, , 

8. во Занаетчискиот дуќан бр. 14 раководител е 
Драге Беговски, 

9. во Занаетчискиот дуќан бр. 15 раководител 
е Крсте Димовски, 

10. во Занаетчискиот дуќан бр. 16 раководител 
е Стојан Митковски, 

11. во Занаетчискиот дуќан бр. 18 раководител 
е Цветан Кимовски, 

12. во Занаетчискиот дуќан бр. 20 раководител 
е Стојан Мицевски, 

13. во Занаетчискиот дуќан бр. 21 раководител 
е Милан Ангеловски, 

14. во Занаетчискиот дуќјан бр. 22 раководител 
е Цветан Јосифовски, 

15. во Занаетчискиот дуќан бр. 23 раководител 
е Трајан Павловски, 
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16. во Занаетчискиот дуќан бр. 24 раководител 
е Трајан Шалевски, 

17. во Занаетчискиот дуќан бр. 25 раководител 
е Ташко Михајловски, 

18. во Занаетчискиот дуќан бр. 26 раководител 
е Блаже Михајловски, 

19. во Занаетчискиот дуќан бр. 28 раководител 
е Коста Беговски, 

20. во Занаетчискиот дуќан бр. 30 раководител 
е Сотир Ролевски, 

21. во Занаетчискиот дуќан бр. 31 раководител 
е Велко Стојановски, 

22. во Занаетчискиот дуќан бр. 32 раководител 
е Ристо Стојковски, 

23. во Занаетчискиот дуќан бр. 34 раководител 
е Ристо Силјановски, 

24. во Продавницата бр. 36 раководител е Стои-
мир Турчинов ски, 

25. во Продавницата бр. 37 раководител е Ма-
рија Стојанова, 

26. во Продавницата бр. 38 раководител е Ман-
чевски Јован. 

Спрема редниот број на списокот се однесуваат 
и фи броевите: 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 85, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109 и НО. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (676) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Тетош бр. 04-12002/1960 година, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 512, рег. бр. 513 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Волковлачар Томиќ Станиша Гој-
ко, со седиште во Тетово, ул. „Горна Чаршија" бр. 
35. Предмет на работењето на дуќанот е: волновла-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томиќ 
Станиша Гојко. (186) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 
06-5324/1 е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и оа^огилници на страна 33, рег. бр. 28 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Семкарски-бонбони-
ерски занаетчиски дуќан на Иван Г. Кршков, со се-
диште во Радовиш. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: продавање на семки, кикирики и шарени 
бонбони свое производство. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван: 
Г. Кршков. (189) 

Врз основа на дозволата од Советот' за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Кратово бр. 
05-4628/1 е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници под рег. бр. 104 занает-
чискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Цветан Бо-
ризов Манасовски, со седиште во Кратово. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: фурнаџиски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветан 
Боризов Манговски . (190) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Битола 
бр. 07-5493/1 од 23-УП-1960 годна, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници: 
на страна 882, рег. бр. 109 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фотограф Филип Анастасов Карабатак, со 
седиште во Битола, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 15 Пред-
мет на работењето на дуќанот е: фотографски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Филип 
Анастасов Карабатак. (191) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Тетово бр. 04-13950/1960 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници на страна 510, рег. бр. 511 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Лимонадџија Кадриу Раифа Да-
лип, со седиште во Тетово, ул. „Горна Чаршија" 
бр. 10. Предмет на работењето на дуќанот е: про-
давање на лимонада. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кадриу 
Раифа ДаЈЛш. (187) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на Народниот одбор на оп-
штината Клечевци бр. 04-2085 од 15-ХН-1960 годи-
на, е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници под рег. бр. 3019 занаетчиски-
от дуќан под фирма: Воденичар Ж и в к о Димитри-
евски, со седиште во село Војник, Кумановско. 
Предмет на работењето на. дуќанот е: воденичарски! 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ж и в к о 
Димитриевски. (1) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Ресен 
бр. 05-10096/1 од 8-Х-1960 год. е за.пишан ш реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 442, рег. бр. 442, свеска III занаетчискиот 
дуќан под фирма: Шивач Крсте Христов Поповски, 
со седиште во с. Царев Двор. Предмет на работење-
то на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте! 
Христов Поповски. (188) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на Народниот одбор на 
општината Клечевци бр. 04-2593 од 15-Х1-1960 го-
дина, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници под рег. бр. 61/1 занаетчис-
киот дуќан под фирма: Воденичар Борко Тасевски, 
со седиште во с. Војник, Кумановско. Предмет на 
работењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бор-
ко Тасевски. (2) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и труд на Народниот одбор на општината 
Кочани бр. 03-7849 од 22-ХП-1960 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 224, рег. бр. 224/Ш занает-
чискиот дуќан под фирма: Валавичар Миладин Бо-
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гатинов Стоименов, со седиште з а село Костин Дол. 
Предмет на работењето на дуќанот е: валавичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мила-
дин Богатинов Стоименов. (3) 

Врз ̂  основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Кратово бр. 
05-5080/1, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани: и работилници под рег. бр. 105, занаетчиски-
от дуќан! под фирма: Плетачка Дарка Јованова, со 
седиште во Кратово. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: плетачка услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дарка 
Јованова. (6) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Виница бр. 
05-4709/1 од 8-ХП-1960 година, е запишан во регис-
тарот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 49, рег. бр. 151 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Крпач на чевли ѓорѓи Ристов Стаменков, 
со седиште во Виница, ул. „Маршал Тито" бр. 71. 
Предмет на работењето на дуќанот е: крпеше на 
чевли. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи 
Ристов Стаменков. (7) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Виница бр. 
05-5004/1 од ^-ХП-1960 година, е запишан: во реги-
старот на занаетчиските д,уќани и работилници на 
страна 50, рег. бр. 152, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер Димче ѓорѓиев Герасимов, со се-
диште во село Истибања Предмет на работењето 
на дуќанот е: берберови услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димче 
ѓорѓиев Герасимов. (8) 

страна 225, рег. бр. 225ДП занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бербер-фризер Спиро Василев Филипов, со 
седиште во с. Оризари. Предмет на работењето на 
дуќанот е: берберов фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спиро 
Василев Филипов. (П) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кава-
дарци бр. 03-13580 од 5-1-1961 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 225, рег. бр. 225, свеска I занаетчискиот 
дуќан под фирма: Столарски дуќан „Столар" на 
Атанас Л. Грков, со седиште во Кавадарци, ул. 
„Цано Поп Ристов" бр. 6. Предмет на работењето 
на дуќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас 
Л. Грков. (9) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Берово, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 38, рег. бр. 675, свеска II 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Јоѕ!ан 
Ацев Ременски, со седиште во с. Ратево. Предмет 
на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован: 
Ацев Ременски. (10) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и труд на Народниот одбор на општината 
Кочани бр. 03-7532/С0 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Дебар бр. 03-3525/1 од 5-Х1-1961 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 349/1, рег. бр. 200/1 
занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар, Иса Ли-
мани Емин, со седиште во Дебар. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: чевларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иса 
Лимана Емин. (12) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Титов Велес бр. 03-12613/1—60 од 6-1-1961 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 537, рег. бр. 529 
занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Љубе Јор-
данов Трајков, со седиште во Титов Велес, ул, 
„Маршал Тито" бр. 35. Предмет на работењето на 
дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубе 
Јорданов Трајков. (13) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Титов Велес бр. 03-12160/1—60 од 
6-1-1961 година, е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 536, рег. 
бр. 528 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблеби-
џија Александар П. Анастасов, со седиште во Ти-
тов Велес, ул. „Браќа Поп Ј о р д а н о в а бр. 4. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: печење на лебле-
бија, костени, семки и др. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар П. Анастасов. (14) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Радовиш бр. 06-6374/1—60 година, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
(работил,ници на страна 29, рег. бр. 29, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач Димитар Георгиев Банев, 
со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на 
дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар 
Георгиев Банев. (15) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината К а в а -
дарци бр. 03-13820 од 6-1-1961 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 226, рег. бр. 226, свеска I занает-
чискиот дуќан под фирма: Саатчиски дуќан „Точ-
но време" на Ќиро Ј. Каровски, со седиште во Ка-
вадарци, ул. „7-ми септември" бр. 40. Предмет на 
работењето на дуќанот е: саатчиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ќиро 
Ј. Каровски. (16) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
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леп бр. 04-9031 од 25-Х1-1960 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници: 
на страна 340, рег. бр. 340, свеска II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Клинчар Мурат Абдијев Фејзоски, 
со седиште во Прилеп, кеј „1-ви мај" бр. 22. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: правење на клинци 
за потковување на добиток. 

Фирмата ќе ја потпишуваа сопственикот Мурат 
Абдиев Фејзоски. (22) 

Фирмата ќе ја потшишува сопственикот Јордан 
Д. Топлоклиев, (25) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и труд на Народниот одбор на општината 
Кочани бр. 03-946 од 17-П-1961 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 229, рег. бр 229/Ш занаетчискиот дуќан 
под фирма: Валавичар Стефан Велков Стоименов, 
со седиште во с. Костин Дол. Предмет! на работеа 
њето на дуќанот е: валавичарски услуги. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Сте-
фан Велков Стоименов. (48) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и финансии на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје бр. 2119/1 од 20-11-1961 
година е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници под рег. бр. 74, страна 8, све-
ска II занаетчискиот дуќан под фирма: Аутоелек-
тричар Стојан Д. Пандилов ски, со седиште ЋЈО Скоп-
је, ул. „8 ударна бригада" бр. 8 Предмет на работе-
њето на дуќанот е: аутоелектри^Јарски услуги. 

Фирмата ќе ја потшишува сопственикот Стојан 
Д. Пандиловски. ^58) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и комунални работи на НО на општината Кле-
чевце бр. 04-141 од 25-1-1961 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 62/1 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ковач Ќазим Османов З в е р о в с к и , со седиште во 
с. Шопско Рудари, Кумановска Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ќазим 
Османов Зекировски. (23) 

Врз основа на дозволата од О,дделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Гостивар 
бр. 8690 од 5-УП-1957 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 59, рег. бр. 453 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Поткивач Ибраим Абдулшшов Хали, со се-
ди пие во Гостивар, ул. „Младен Симоновски", Гос-
тивар. Предмет на работењето на дуќанот е: потки-
вачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот? Ибраим 
Абдулаим Хали. (26) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Гостивар 
бр. 12070 од 11-Х1-1957 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 59, рег. бр. 458 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Слаткар Весел Мифтари, со седиште во се-
ло Равен, предмет на работењето на дуќанот е: 
Правење и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Весел 
Мифтари. (27) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Гости-
вар бр. 5269 од 6-УП-1957 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
и страна 59, рег. бр. 452 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Сода-вода Никола Бојов Николовски, со се-
диште во Гостивар, ул. „Панче Поповски" бр. 13 -
Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: про-
дажба на сода-вода. 

Фирмата ќе ја пот-пишува сопственикот Никола 
Бојов Николовски. (28) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Радовиш бр. 06-6165/1—60 година, еј 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 30, рег. бр. 30 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Семкаџија ѓорѓи Колев Фетин, 
со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на 
дуќанот е: печење и продажба на семки, кикирики 
и костени. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи 
Колев Фетин. (24) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и финансии на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје бр. 973/1 од 26-1-1961 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 8, рег. бр. 73, све-
ска II занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар 
Јордан Д. Топлоклиев, со седиште во Скопје, ул. 
„Гоце Делчев" бр. 16. Предмет на работењето на 
дуќанот е: изработка на сите видови опинци и пле-
тени сандали. 

Врз основа на д о з в а т т а од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Гости-
вар бр. 5832 од 6-УП-1957 година, е запишан Е?О ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 59, рег. бр. 451 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Молер Иван Исов Пеј дановски, со седиште! 
во Гостивар, ул. „Димитар Влахов" бр. 12. Предмет 
на работењето на дуќанот е: молерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван 
Исов ПејдановскИ. (29) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Гостивар 
бр. 11377 од 9-Х1-1957 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 59, рег. бр. 457 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Налбат Али Жупани, со седиште во Гос-
тивар, ул. „Тоде Богдановски" бр. 55. Предмет на 
работењето на дуќанот е: налбатски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Али 
Жупани (30) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 6457 од 5-УП-1957 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
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на страна 58, рег. бр. 450 занаетчискиот ,дуќан под 
фирма: Бербер Риза Ќазимов Гаши, со седиште во 
Гостивар, ул. „Црвена ѕвезда" бр. 52, Предмет на 
работењето на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Риза 
Ќазимое Гаши. (31) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 3325 од 8-УШ-1957 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 59, рег. бр. 455 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Сода-вода Шаин Сул еј манов Шаини, со се-
диште во Гостивар, ул. „Тоде Богдановски" бр. 51. 
Предмет на работењето на дуќанот е: продажба на 
сода-вода. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шаин) 
Сулејманов Шаини. (32) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 3644 од 24-111-1957 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 58, рег. бр. 446 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденичар Есат Сулејманов Фејзулај , со! 
седиште во с. Речани. Предмет на работењето на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Есат 
Сулеј манов Феј зулај. (33) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 5831 од 6-УИ-1957 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 58, рег. бр. 448 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Шивач Милорад Филиповски, со седиште 
во Гостивар, ул. „Црвена ѕвезда" бр. 23. Предмет 
на работењето на дуќанот е: шивачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милорад 
Филиповски. ч34) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 1262 од 9-П-1957 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилница 
на страна 57, рег. бр. 429 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденичар Куртиш Мухарема Куртиши, со 
седиште во село Речани. Предмет на работењето на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кур-
тиш Мухарем Куртиши. ^35) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 12413 од 10-Х1-1957 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 62, рег. бр. 501 занаетчискиот дуќан! 
под фирма: Работилница за сувотестенини изра-
ботки на Дестан Бактеши Шурбани, со седиште 
во Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 78. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: продажба на сувотестенини из-
работки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дестан 
Бектеша Шурбаки. (36) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 11658 од 11-Х1-1957 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 59 рег. бр. 456 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Мухарем Сулејмана Салију, со седи-
ште во Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 92. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: чекичарска дејност (меле-
ње на пченка). 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Му ха-
рем Сулејмана Салију. (37) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 4793 од 6-УИ-1957 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 58, рег. бр. 449 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденичар Фикрет Хаџилов Хаџипази, со 
седиште во Гостивар, ул. „18 ноември" бр. 11. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фир.мата ќе ја потпишува сопственикот Фикрет 
Хадалов Хаџипази. (38) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 8803 од 14-УШ-1957 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 59, рег. бр. 454 занаетчискиот дуќан! 
под фирма: Абаџија Спасен Тонев Марковски, со 
седиште во Гостивар, ул. „Тоде Богдановски" бр. 56. 
Предмет на работењето на дуќанот е: абаџиеви) 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спа-
сен Тенев Марковски. (39) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народн,иот одбор на општината Го-
стивар бр. 7405 од 6-УП-1957 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 58, рег. бр. 447 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач Арун Селимов Дрдо, со седиште во 
Гостивар, ул. „Црвена ѕвезда" бр. 48. Предмет на 
работењето на дуќанот е: шивачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арун 
Селимов Дрдо. (40) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 04г-ЗЅЗ од 28-1-1961 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 1, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Велосипедџија Шеху Алита Илијаз, со 
седиште во Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 70. Предмет на) 
работењето на дуќанот е: поправка на велосипеди 
(чистења) по-дмачкување, лепење на гуми и др. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шеху 
Алита Ил'ијаз. (41) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Титов Велес бр. 03-766/1 од 8-П-1961 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 538, рег. бр. 530 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Мануш 
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Дам. Манушев!, со седиште во Титов Велес, ул, 
„Маршал Тито" бр. 76. Прдмет на работењето на ду-
ќанот е: фотографски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мануш 
Дам. Манушев. (42) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и труд на Народниот одбор на општи-
ната Кочани бр. 03-619/1 од 2-П-1961 година, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 228, рег. бр. 228/Ш занает-
чискиот дуќан под фирма: Псткивач Киро Тодоров 
Манов, со седиште во Кочан;!. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: поткивачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Тодоров Манов, ^43) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и труд на Народниот одбор на општи-
ната Кочани бр. 03-717/1 од 9-П-1961 година е за -
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 326, рег. бр. 226/Ш занает-
чискиот дуќан под фирма: Кројач Методи Јорданов 
Ангелов, со седиште во Кочани. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: шиење на алишта, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методи 
Јорданов Ангелов. (44); 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и труд на Народниот одбор на општината 
Кочани бр. 03-591/1 од 2-П-1961 година, е запишан? 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 227, рег. бр. 227/Ш занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Стојан Миладинов 
Богатинов, со седиште во Кочани. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Миладинов Богатинов. (45) 

стивар бр. 04-5496 од 26-1Х-1960 година, е запишаа 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 6Ѕ, рег. бр, 497 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бравар Александар Бошковски, со се-
диште во Гостивар, ул. „Борче Јовановски" бр. 90. 
Предмет на роботењето на дуќанот е: браварски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алек-
сандар Бошковски. (52) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-8602 ед 22-Х-1960 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 341, рег. бр. 341 занаетчсикиот дуќан под 
фирма: Леблебиџија Локман Мурати Сеј диоски, со 
седиште во Прилеп, ул. „Марксова" бр. 78. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: печење и прода-
вање на леблебија, пуканки, костени, семки и др. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лок-
ман Мурат Сеј диоски. (50) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 04-7579 од 23-Х1-1960 година, е запишан! 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 62, рег. бр. 499 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Молеро-фарбар Зоран Сребранов Пе-
троски, со седиште ЕЈО Гостивар, кеј „Братство един-
ство" бр. 5. Предмет на работењето на дуќанот е: 
молерска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зоран! 
Сребранов Петрески. (53) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Радовиш бр. 06-550/1 е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници; 
на страна 31, рег. бр. 31 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Велосипедон ја Илија Митев Миндев, со се-
диште во Радовиш. Предмет па работењето на ду-
ќанот е: велосипедски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Митев Миндев. (54) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Дебар бр. 03-289 од 21-1-1961 година, 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 350, рег. бр. 203 занает-
чискиот дуќан под фирма: Автомеханичар Љубо-
мир Трипунов Јакиовски, со седиште Е?О Дебар. 
Предмет на работењето на дуќанот е: автомехани-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубо-
мир Трипунов Јакиовски. (55) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-731 од 6-11-1961 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 342, рег. бр. 342 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Чевлар Темелко Станков Мирчески, со се-
диште во Прилеп, ул. „Илинденска" бр. 58. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: чевларски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Темел-
ко Станков Мирчески. (51) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Го-

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Ѓорче Петров бр. 03-810/1 од 25-И-
1961 година, е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 36, рег. бр. 
36, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Гра-
д е ж н о ^ царски дуќан „Суво Брдо", на Стојмен1 

Васил Стојменовски, со седиште во Ѓорче Петров, 
ул. „Никола Карев" бр. 17. Предмет на работењето 
на дуќанот е: градежно-ѕидарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојмен! 
Васил Стојменовски. (56; 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Радовиш бр. 06-956/1 е запишан во! 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 1, рег. бр. 36, свеска II занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Јован Николов Чабу-
ковски, со седиште во Радовиш. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Николов Чабукоески. (59) 
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Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Радовиш бр. 06-617/1 е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани) и работилници 
на страва 34, рег. бр. 34 'занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденичар Иван Димитров Иванов, со се-
диште во Радовиш. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван; 
Димитров Иванов. (60) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-1053 од 18-П-1961 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 343, рег. бр. 343 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Леблебиџија Ферат Омера Емини, со се-
диште во Прилеп, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 17. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: печење и про-
давање на леблебија, пуканки, костени, семки и сл. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ферат 
Омера Емини. (61) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-1204/1 од 24-11-1961 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 344, рег. бр. 344, свеска И, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Чевлар Бошко Трајков Кору-
носка, со седиште во Прилеп, ул. ,,Јане Сандански" 
бр. И. Предмет на работењето на дуќанот е: чев-
ларски! изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бошко 
Трајков Коруноска. (62) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Радовиш бр. 06-978/1 е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и раб-отилници 
На страна 2, рег. бр. 1, свеска I занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Воденичар Ангел Глигоров М а т и -
лов, со седиште во с. Ракитец. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел 
Глигоров Маној лов. (63) 

Врз основа на дозволата од Советот? з а стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-437/1 е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 37, 
свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Добре П1. Апостолов^ со седиште во Радовиш. Пред-
мет на работењето е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Добре 
П. Апостолов. (66) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-1145 е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 38, 
свеска II занаетчи,скиот дуќан под фирма: Воде^ 
ничар Тодор Ристов Ташков, со седиште во с. Ора-
овица. Предмет на работењето на дуќанот е: воде-
ничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Ристов Таитков. (67) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-1271 е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани! и работилници на страна 1, рег. бр. 8, 
свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидар-
фасадер Трајче Манев Мицев, со седиште во с. 
Долни Липовиќ. Предмет на работењето на дуќанот 
е: ѕидаро-фасадерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче 
Манев Мицев. (Од 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-92/1 е запишан! во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 7, 
свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Димитар Илиев Арсов, со седиште во с. Ра -
деш. Предмет на работењето на дуќанот е: водени-
чарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Илиев Арсов. (69) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-977/1 е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 
3, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Воде-
ничар Спасо Тушев Насков, со седиште во с. Ра-
китец. Предмет на работењето на дуќанот е: воде^ 
ничарсзш услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасо 
Тушев . Насков. (64) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-1084/1 е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 4, 
свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Падави-
чар Тасо Ефтимов Божиков, со седиште во с. По-
дареш. Предмет на работењето на дуќанот е: вала-
вичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тасо 
Ефтимов Божинов. (65) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-1277/1, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна % рег. бр. 
9, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Воде-
ничар Емин Усенков Боров, со седиште во с. Конче. 
Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Емин 
Усеинов Боров. (71) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-897/1, е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, 
свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Атанас Петров Димов, со седиште во с. Луб-
ница. Предмет на работењето на дуќанот е: воде-
ничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас 
Петров Димов. (72) 
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Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство На ^Народниот одбор на општината 
Ѓорче Петров бр. 03-1305/1 од 22-111-1961 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 37, рег. бр. 37 'занаетчис-
киот дуќан под фирма: Фотограф Чаркаџија Кип 
Ноц, со седиште во Ѓорче Петров, ул. „Маршал 
Тито" бр. 46. Предмет на работењето на дуќанот е: 
фотографски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чар-
каџија Кик Ноц. (73) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ѓорче 
Петров бр. 03-3446/1-60 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 36, рег. бр. 36, свеска II занаетчискиот дуќан 
под фирма: Стаклорезач Ѓорѓи Нонев Несторовски, 
со седиште во Ѓорче Петров, ул. „Никола Карев" 
бр. 13. Предмет на работењето на дуќанот е: ста-
клорезачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорги 
Нонев Несторовски. (74) 

Врз основа она дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 
06-6385/60 година, е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 32, 
рег. бр. 32 занаетчискиот дуќан под фирма: Плетач 
Димитар Трендов Данаилов, со седиште во с. По-
крајчево. Предмет- на работењето на дуќанот е: пле-
тачка услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Трендов Данаилов. (75) 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-690/1 е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на с т р м а 35, рег. бр. 
35, свеска I 'занаетчискиот дуќан под фирма: Воде-
ничар ѓорѓи Николов Канлиев, со седиште во Ра -
довиш. Предмет на работењето на дуќанот е: во-
деничарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ѓорѓи 
Николов Канлиев. (78) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Титов Велес бр. 03-2010/1 од 28-Ш-
1961 година, е запишан во регистарот на занаетчис-
ките дуќани и работилници на страна 539, рег. бр. 
531 занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидаро-фаса-
дерски дуќан „Напредок" на Перо Методиев Гогов-
ски, со седиште во Титов Велес, ул. „Васил Левг-
ски" бр. 3. Предмет на работењето на дуќанот е: 
вршење услуги од ѕидаро-фасадарска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо 
Методиев Гоговски. (79) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ѓорче 
Петров бр. 03-1337/1 од 23-Ш-1961 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 38, рег. бр. 38, свеска П занаетчис-
киот дуќан под фирма: Чевлар ѓорѓи Миј алчев 
Аџимишев, со седиште во Ѓорче Петров, ул. „Мар-
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шал Тито". Предмет на работењето на дуќанот е: 
поправка на чевли. 

Фирмата ќе ја потп,ишува сопственикот ѓорѓи 
Мијалчев Аџимишев. (80) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Титов Велес бр. 03-2636/1 од З-ГУ-1961 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 540, рег. бр. 532 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Никола 
Данов И т е в , со седиште во Титов Велес, ул. „Ниш-
ка" бр. 31. П?редмег на работењето на дуќанот е: 
шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Данов Илиев. (81) 

БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАНАЕТЧИС-
КИТЕ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на решението од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-2640 од 1-1У-1960 година е избришан од 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци од рег. бр. 53, страна 53, свеска II, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Ножар Љубен С. Иванов-
ски, од Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски" бр. 143. 

Врз основа на решението од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-3529 од 29-1У-1960 година е избришан од 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
од рег. бр. 156, страна 156, свеска II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ножар Петар Димков Перески, 
од Прилеп, ул. „Тризла" бр. 51. (116) 

Врз основа на решението од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-3558 од 1-У-1960 година е избришан од 
,регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
од рег. бр. 267, страна 267, свеска II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бербер Благоја Миланов Црцо-
роски, од Прилеп. (120) 

Врз основа на решението од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-5123 од 22-У1-1960 година е избришан од 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
од рег. бр. 147, страна 147, свеска II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Фотограф Гога НИКОЛОСКИ, од 
Приши. (129) 

Врз? основа на решението од Одделението за 
стопанство и финансии на Народниот одбор на оп-
штината Идадија — Скопје бр. 9060 од 30-У1-1960 
година е избришан од регистарот на занаетчиските 
дуќани: и работилници од рег. бр. 107 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Шивачка Олга Банишка, од 
Скопје, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 66. (135) 

Врз основа на решението од Одделението за 
стопанство и финансии на Народниот одбор на оп-
штината Идадија - Скопје бр. 9088/1 од 5-УП-1960 
година е избришан од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници од рег. бр. 35, страна 4, свел 
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ска II занаетчискиот дуќан под фирма: Столар 
Стојан А. Стојановски, од Скопје, ул. „4" бр. 32. 

1134) 

Врз основа на решението од Отсекот за сто-
панство на Народниот одбор на општината Радовиш 
бр. 06-1883/1 е избришан од регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници од рег. бр. 23, страна 
23, свеска I занаетчискиот дуќан под фирма: Молер 
ѓорѓи Спасов Василев', од с. Раклиш. (137) 

Врз основа на решението од Одделението за 
стопанство и финансии на Народниот одбор на оп-
штината Кочани бр. 03-4210 од 16-УИ-1960 тодина 
е избришан од регистарот за занаетчиските дуќани 
и работилници занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач Ристо Инанов Симеонов, од Кочани. (138) 

Врз основа на решението од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 04-5340 од 1-УИ-1960 година е избришан од 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници од рег. бр. 2-99, страна 299, свеска I занаетчис-
киот дуќан под фирма: Машиноплетач Јован То-
доров Рочески, од Прилеп, ул. „Кузман Јосифов-
1ски" бр. 36. ( 141 ) 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ВЕТЕРИНАР-

НАТА СТАНИЦА - ГЕВГЕЛИЈА 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување работното место УПРАВНИК на 
Ветеринарната станица — вет. лекар 

УСЛОВИ: Завршен ветеринарен факултет. 
Основна и положај на плата спрема ЗЈС, а по-

себен додаток спрема Одлуката на Народниот 
одбор. ! 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
креста (826) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ГИНЕКОЛО-
ШКО-АКУ ЕЗЕРСКАТА КЛИНИКА ПРИ МЕДИ-

ЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

1. Еден лекар специјалист по гинекологија и 
акушерство I 

2. Еден лекар Одделението од општа пракса 
3. Еден рентген техничар 
4. Една медицинска сестра 

УСЛОВИ: под 1, завршен медицински факултет 
и положен специјалистички испит; 
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под 2, завршен медицински факултет и обаве-
зен лекарски стаж; 

под 3, завршена соодветна школа; 
под 4, завршена средна медицинска школа за 

медицински сестри (акушерки). 
Молбите таксирани со 50 дин. државна такса, 

кратка биографија и докзпиенти, да се испраќаат до 
Управата ,на Гинеколошко-акушерската клиника 
при Медицинскиот факултет Скопје, на ул. „11 ок-
томври бр. 53 — Скопје. 

Основна плата по Правилникот за личниот 
доход. 

Конкурсот ќ е трае до п о ш т у в а њ е на работните 
места. I (856) 

СОВЕТОТ ЗА ШКОЛСТВО И ПРОСВЕТА НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 

КРУШЕВО 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите работни места во 
гимназијата „Наум Наумовски — Борче" — Круше-

во за учебната 1961/62 година 
1. Еден професор за македонски јазик и Ј у -

гословен. книжевност; 
2. Еден професор за Француски јазик; 
3. Еден професор за биолошката група пред-

мети и 
4. Еден професор по историја 
УСЛОВИ: ј 
Кандидатот да има завршено филозофски ф а -

култет. Бесплатен стан и огрев обезбеден. Принад-
лежпости по ЗЈС. Документите по чл. 31 од З ЈС 
се поднесуваат до Советот за школство и просвета 
на Општината. 

Конкурсот има важност до пополнување на 
местата. (857) 

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИ ВО БЕРОВО 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Референт за професионална ориентација 
2. Референт за преквалификација и остручу-

вање 1 
3. Аналитичар 

УСЛОВИ: 

За работните места под реден број 1 и 2, ф и л о -
зовски факултет или виша педагошка школа со 2 
години пракса во струката; 

За работното место под реден број 3, економски 
факултет или виша стопанска школа. 

Молбите со сите пропишани документи по чл. 
31 од Законот за јавните службеници се доставу-
ваат до Советот на Заводот за запослување на ра-
ботници — Берово до 31-УП-1961 година, а во кол-
ку работните места не се пополнат до определе-
ниот рок конкурсот останува отворен се до попол-
нувањето. ^ (907) 
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ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ 
ВО ГЕВГЕЛИЈА 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места во 
Заводот: 

1. Референт за професионална ориентација 1 
2. Референт за стручно оспособување 1 
3. Референт за аналитичко следење! на раб. 

места 1 
УСЛОВИ: 
Под точка 1, да има завршено филозофски ф а -

култет (психолог-педагог) или више образование со 
најмалку 5 години служба во просветна струка; 

Под точка 2, да има завршено више или средно 
образование со најмалку 5 години учителска пракса; 

Под точка 3, да има завршено економски фа-
култет или економски техникум. 

Молбите со потребните документи по член 31 
од Законот за јавните службеници да се достават 
до овој Завод во рок од 15 дена по објавувањето 
на конкурсот. 

Во колку работните места не се пополнат во 
одредениот рок, конкурсот останува отворен до по-
полнување на работните места. (908) 

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИ ВО КРИВА ПАЛАНКА 

распишува 
втор 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Референт за стручно оспособување на безра-

ботните лица во Заводот за запослување на работ-
ници во Крива Паланка. 

а) Референт за стручно оспособување на безра-
ботните лица во Испоставата за запослување на 
безработните лица во Кратово. , 

2. Референт за професионална ориентација и 
професионално просветување. 

а) Референт за професионална орентација и 
професионално просветување во Испоставата за за-
послување на работници Кратово. 

3. Референт по аналитичка служба при Заводот 
за запослување на работници во Крива Паланка. 

УСЛОВИ: 
Под точка 1 и 2 — кандидатите треба да имаат: 

виша стручна спрема, положен стручен испит и 6 
години практика во просветна струка; 

Под точка 3 — да има виша економска спрема, 
положен стручен испит и 3 години практика од 
економска струка. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, положајна плата по Одлуката на Заводот за 
запослување на работници — Крива Паланка и по-
себен додаток за работните места по точките 1 и 2 
од просветна струка. 

Молбите со сите потребни документи пропи-
шани со чл. 31 од Законот за јавните службеници 
како и документите за школска спрема, се доста-
вуваат до Заводот за запослување на работници — 
Крива Паланка, во срок од 15 дена од објавува-
њето на конкурсот. (909) 

Бр. 24 -. Стр. 391 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОПШТАТА 
БОЛНИЦА, КИЧЕВО, ВРЗ ОСНОВА НА 

ЧЛ. 321 ОД ЗЈС И ЧЛ. 125 ОД ОЗЗУ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за специјализација на лекари од следните 
специјалности: 

1. Лекар па гинекологија 1 
2. Лекар по педијатрија 1 
3. Лекар по ф и з и о л о г и ј а 1 
4. Лекар за интерниста 1 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

од чл. 2 од Правилникот за специјализација на 
здравствените работници од 1-ва група („Сл. лист 
на ФНРЈ" бр. 2/60 година). ј 

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот. 

Пријавите се поднесуваат до насловната кон-
курсна комисија. (926) 

СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ 
ОДБОР НА СКОПСКА ОКОЛИЈА 

( 
распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места во 
Заводот за просветно-педагошка служба: 

1. еден просветен советник за одделенска на-
става на македонски наставен јазик; 

2. еден просветен советник за претшколски и 
други воспитни установи и ученички домови; 

3. еден просветен советник за наставните пред-
мети по математика и физика; и 

4. еден просветен советник за наставните пред-
мети по биологија и хемија. 

УСЛОВИ: 

1. За работното место под 1 од конкурсот кан-
дидатите да се учители, наставници или професори 
со 10 години служба во просветата и со положен 
стручен испит за звањето. Кандидатите настав-
ници и професори да провеле најмалку 5 години 
како одделенски учители. 

2. За работното место под 2 кандидатите да се 
учители, наставници или професори со 10 години 
служба во просветата и со положен стручен испит 
за звањето. I 

3. За работното место под 3 и 4 од конкурсот 
кандидатите да се професори од соодветни специ-
јалности, со 10 години служба во просветата и со 
положен стручен испит за звањето. 

3. За работното место под 3 и 4 од конкурсот 
кандидатите да се професори од соодветни специ-
јалности, со 10 години служба во просветата и со 
положен стручен испит за звањето. 

Молбите со куси биографии и документи по-
требни по чл. 31 од Законот за јавните службеници 
се поднесуваат до Советот за просвета на Народ-
ниот одбор на Скопска околија. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работ-
ните места. ј (1031) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 



Стр. 392 - Бр. 24 

СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА ПРИ НАРОДНИОТ 
ОДБОР НА ОПШТИНАТА КАЛЕ - СКОПЈЕ 

распишува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување па упразнетите места во училишта-
та и другите воспитни установи на подрачјето на 

Општината Кале за учебната 1961/1962 година 

I. Гимназија „Орце Николов" — Скопје 
1 професор по филозофија 
1 наставник по политехника. 

II. Основно училиште „Јане Сандански" — Скопје 
2 наставника по физика (1 со наставен српски 

јазик) 
2 наставника по математика (1 со наставен срп-

ски јазик) 
1 наставник по биологија со наставен српски 

јазик; 
1 наставник по географија со наставен српски 

јазик. 
Ш. Основно училиште „Даме Груев" — Скопје 

1 наставник по физика; 
2 наставника по математика; 
1 наставник по српски јазик; 
1 учител со наставен македонски јазик. 

IV. Основно училиште „Васил Главинов" — Скопје 
2 наставника по математика; 
1 наставник по француски јазик; 
1 наставник по физичко воспитување; 
1 учител со наставен македонски јазик. 

V. Основно училиште „Кирил и Методи" — Скопје 
1 наставник по македонски и српски јазик; 
1 наставник по француски јазик; 
1 наставник по музичко воспитување:; 
1 наставник по физичко воспитување; 
1 наставник по политехничко образование. 

VI. Основно училиште „Вук Караџи^ — Скопје 
4 учитела со наставен турски јазик. 

УЛ. Детска градинка „Страшо Пинџур" — Скопје 

УСЛОВИ: 
— за управител на детската градина кандида-

тите да имаат учителска школа — Отсек за воспи-
тачи со 5 години служба во струката и положен 
стручен испит или Ф Ф — педагошка група со 3 го-
дини служба во струката и положен стручен 
испит; 

— за професор во гимназијата да има заврше-
но Ф Ф — соодветна група; 

— за наставник во основните училишта да има 
завршено ВШИ или Ф Ф соодветна група; 

— за наставник во основните училишта да има 
завршено ВШИ или Ф Ф соодветна група; 

— за наставник по музичко воспитување да 
има завршено ВПШ или средно музичко училиште; 

— за наставник по политехничко образование 
да има учителска школа, ВГПП или висококвали-
фикуван мајстор со мајсторска школа; 

14 јули 1961 

— за наставник по физичко воспитување да 
има завршено средно-фискултурно училиште или 
ВПШ — група фискултура. 

— за учители за настава на македонски јазик 
да имаат учителска школа со 4 години служба во 
струката и положен стручен испит. 

— за учители за настава на турски јазик да 
имаат завршено учителска школа. 

Кандидатите што ќе конкурираат треба да под-
несат молба таксирана со 50 динари до училишни-
те одбори на соодветните училишта со исклучок на 
молбите за управител што треба да се поднесат до 
Советот за просвета на НОО Кале — Скопје. 

Кон молбата треба да бидат приложени: 
а) кандидатите што се во работен однос: 
— оверен препис од дипломата за образование и 

дипломата за положен стручен испит; 
— последните оценети решенија за основната и 

положајната плата; 
— оверени преписи од оценувачките листови за 

последните две години; 
— преглед на прослуженото време (движење во 

службата) 
— писмена согласност од Советот за просвета 

на конкурирање на дополнителен конкурс; 
б) Кандидатите што прв пат стапуваат во 

служба: 
— сите документи предвидени по член 31 од 

Законот за јавните службеници. 
Молбите со некомплетирани документи нема да 

се земаат во разгледување. 
Секој кандидат може да конкурира најмногу на 

три места. Во молбите кандидатите да наведат во 
кои училишта првенствено би сакале да бидат при-
мени како и точна адреса каде ќ е се наоѓаат во 
времето од 20—31-УШ-1961 година. 

Конкурсот ќе трае заклучно до 20 август 1961 
година. (927) 

СОДРЖИНА 

126. Указ за прогласување на Законот за 
управување и располагање со средствата 
на заедничките резерви на стопанските 
организации — — — — — — — 377 
Закон за управување и располагање со 
средствата на заедничките резерви на сто-
панските организации — — — — — 37" 

127. Указ за прогласување на Законот за Ре-
публичкиот фонд за унапредување на 
културните дејности — — — — — 378 
Закон за Републичкиот фонд за унапре-
дување на културните дејности — — — 378 

128. Указ за прогласување на Законот за орга-
низацијата на училиштата во кои наста-
вата се изведува на јазиците на нацио-
налните малцинства — — — — — 380 
Закон за организацијата на училиштата 
во кои наставата се изведува на јазиците 
на националните малцинства — — — 380 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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