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80. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

На основа член1 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народаа Репуб-
лика Македонија, се прогласува Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за органите на 
управата во Народна Република Македонија, што 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија го усвои на седницата на Републичкиот со-
бор одржана на 26 јуни 1962 година. 

У бр. 9 
26 јуни 1962 година 

Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 

Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на .Извршниот совет, 

Александар Грличков, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за органите на управата во На-

родна Република Македонија („Службен весник на 
НРМ" бр. 14/56, 39/57, 20/58 и 24/58) по член 2 се 
додава нов член 2а кој гласи: 

„Државните секретари, секретарите на секрета-
ријатите на Извршниот совет, секретарите на со-
ветите и старешините на другите републички ор-
гани се одговорни, во рамките на делокругот на 
органот на управата со кој раководат и своите 
овластувања, за извршувањето на законите и дру-
гите акти на Сојузната народна скупштина и На-
родното собрание, како и прописите на Сојузниот 
извршен совет и Извршниот совет,. за спроведу-
вањето на политиката на извршувањето на репуб-
личките прописи што ја утврдуваат Народното со-
брание и Извршниот совет, како и за преземањето 
мерки за извршувањето на тие прописи. 

Државните секретаријати, секретаријатите на 
Извршниот совет и републичките совети, во рам-
ките на својот делокруг, подготвуваат по своја ини-
цијатива или по барање од Извршниот совет, на-
црти на закони и прописи што ги донесува Сове-
тот и му даваат на Советот предлози за донесу-
вање на закони и прописи и преземање мерки во 

соодветната област, ги следат прописите и другите 
општи акти на народните одбори и нивните органи 
и му укажуваат на Советот на нивните прописи 
и други општи акти што се во спротивност со за-
коните и другите сојузни и републички прописи". 

Член 2 
Во член 4 се бришат зборовите: „Државен се-

кретаријат за правосудна управа" и „Државен се-
кретаријат за стоков промет" а сврзникот „и" се 
префрла на крајот од првата алинеја. 

Член 3 
Член 5 се менува и гласи: ( 
„Секретаријати на Извршниот совет се: 
Секретаријат за законодавство и организација; 
Секретаријат за општи стопански работи; 
Секретаријат за индустрија; 
Секретаријат за трговија и туризам; 
Секретаријат за земјоделство и шумарство; 
Секретаријат за сообраќај; 
Секретаријат за труд; 
Секретаријат за правосудна управа; 
Секретаријат за републички буџет и општа 

управа; 
Секретаријат за народна одбрана; 
Секретаријат за информации". 

Член 4 
Член 23 се укинува. 

Член 5 
Член 24 се менува и гласи: 
„Државниот секретаријат за работи на финан-

сиите го следи финансиското извршување на ре-
публичкиот општествен план и ги врши управните 
работи од републичка надлежност во областа на 
финансиските обврски на стопанските и други ор-
ганизации, установите и граѓаните спрема опште-
ствената заедница, како и приходите на фондовите 
во областа на кредитите (краткорочните и долго-
рочните), во областа на спроведувањето на пропи-
сите за финансиското, сметководственото и мате-
ријалното работење на државните органи, устано-
вите и фондовите, спроведувањето на прописите за 
кредитниот систем, банките и осигурувањето на ли-
цата и имотот, како и во областа на имотните од-
носи во поглед земјиштето и евиденцијата и заш-
титата на општонародниот имет (аграрна реформа 
и колонизација, експропријација, национализација, 
конфискација, земјишен фонд, промет на земји-
шта, згради и друго). 

Во состав на Државниот секретаријат за рабо-
ти на финансиите е Геодетската управа. 
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Државниот секретаријат за работи на финан-
сиите ги врши спрема Комисијата за катастар пра-
вата и должностите одредени со член 50 од Законот 
за државната управа". 

Член 6 
Член 24а се укирува. 

Член 7 
Во член 31 ред 2С се бришат зборовите „и на-

родните одбори". 
Член 8 

Член 32 се менува и гласи: 
„Секретаријатот за општи стопански работи ги 

следи тековните движења во стопанството и му 
поднесува на Извршниот совет односно на Одбо-
рот за општи стопански работи, анализи и изве-
штаи за тие движења, предлага преземање на мер-
ки во областа на тековната економска политика и 
го следи дејството на тие мерки, предлага мерки во 
поглед обезбедувањето и користењето на стопан-
ските резерви и се грижи за спроведувањето на тие 
мерки, предлага управни и стопански мерки на 
пазарот и презема мерки за кои е овластен, врши 
управни работи од републичка надлежност во об-
ласта на цените и тарифите и му дава на Изврш-
ниот совет мислења по тие прашања". 

Член 9 
Член 33 се менува и гласи: 
„Секретаријатот за индустрија го следи извр-

шувањето на републичкиот општествен план во 
областа на индустријата, градежништвото и занает-
чиството, како и движењето на индустриското и 
градежното производство, занаетчиството и деј-
ството на стопанскиот систем и економските мерки 
во тие области; го обезбедува спроведувањето на 
прописите за индустриско-техничките инспекции; 
ја следд работата на установите, институтите и 
другите организации во областа на унапредувањето 
на производството и продуктивноста на трудот и 
на Извршниот совет му поднесува предлози за 
донесување на прописи и мерки во таа област; 
ги врши и другите управни работи од републичка 
надлежност во областа на индустријата, градеж-
ништвото и занаетчиството, доколку некои од нив 
не се ставени во надлежност на Друг републички 
орган на управата. 

Во состав на Секретаријатот за индустрија се 
Инспекторатот за парни котлови, Рударско-мета-
луршкиот инспекторат, Електро-енергетскиот ин-
спекторат и Градежниот инспекторат. 

Член 10 
По член 33 се додава нов член ЗЗа, кој гласи: 
„Секретаријатот за трговија и туризам го сле-

ди извршувањето на републичкиот општествен план 
во областа на трговијата, угостителството и туриз-
мот и ги врши управните работи од републичка 
надлежност во областа на спроведувањето' на про-
писите за организирањето на трговската и угости-
телската дејност и спроведувањето на мерките за 
унапредувањето на тие дејности, во областа на 
предлагањето и спроведувањето на мерките за 
унапредувањето' на туристичкото стопанство и раз-
витокот на туризмот, во областа на спроведува-
њето на стопанските и управните мерки во« трго-

вијата, угостителството и туризмот, спроведувањето 
на мерките во поглед резервите на суровините и 
производите за исхрана и обезбедувањето на пра-
вилното функционирање на органите што ги вр-
шат работите во врска со тие резерви, во областа 
на инспекцијата на пазарот и цените, како и други 
управни работи од републичка надлежност во овие 
области, ако некои од тие работи не се ставени во 
надлежност на други републички органи на упра-
вата. 

Во состав на Секретаријатот за трговија и ту-
ризам е Пазаришниот инспекторат". 

Член 11 
По член 39 се додава нов член 39а, кој гласи* 
„Секретаријатот за правосудна управа ги врши 

управните работи од републичка надлежност во 
областа на , правосудната управа, води статистички 
податоци за работењето на судовите, ја следи ра-
ботата на адвокатурата и ги врши административ-
ните работи во1 врска со помилувањата". 

Член 12 
Член 40 се менува и гласи: 
„Секретаријатот за републички буџет и општа 

управа ги врши управните работи во врска со при-
готвувањето, извршувањето и контролата на извр-
шувањето на републичкиот буџет, управните ра-
боти од републичка надлежност во областа на спро-
ведувањето на прописите за организацијата на ре-
публичките органи и установи и органите на упра-
вата на народните одбори, службеничките односи 
и стручното образование на службениците на др-
жавните органи и установи, инспекцијата на пла-
тите, систематизациите на работните места, унапре-
дувањето на државната администрација и админи-
стративното работење, го следи и проучува пра-
шањето' за создавање и обезбедување на кадри за 
потребите на државните органи и установи и му 
дава на Извршниот совет предлози и мислења по 
овие прашања,; ги врши и другите управни работи 
од републичка надлежност што не спаѓаат во де-
локруг на другите републички органи на управата. 

Секретаријатот за републички буџет и општа 
управа спрема Хидрометереолошкиог завод ги вр-
ши правата и должностите одредени во чл. 46 од 
Законот за државната управа". 

Член 13 
Член 42 се менува и гласи: 
„Заводот за стопанско планирање ја проучува 

состојбата и развитокот на стопанството, ги изра-
ботува републичките општествени планови, го сле-
ди извршувањето на републичкиот општествен 
план во целина, врши анализи, средува и обрабо-
тува податоци и му поднесува на Извршниот со-
вет повремени анализи и извештаи за извршува-
њето на републичкиот1 општествен план, му дава 
на Извршниот совет предлози за донесување на 
"прописи и за преземање мерки за извршувањето 
на републичкиот општествен план и за остварува-
ње општите односи утврдени со планот, го следи 
дејството на мерките за извршувањето на репуб-
личкиот1 општествен план и врши други работи од 
републичка надлежност во областа на изработката 
на општествените планови и методот на плани-
рањето". 
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Член 14 
Се укинуваат Државниот секретаријат за сто-

ков промет, Државниот секретаријат за правосудна 
управа, Секретаријатот за општа управа и Секре-
таријатот за градежништво. 

Работите на укинатите државни секретаријати 
и секретаријатот на Извршниот совет ги вршат, 
според делокругот утврден со овој закон: Секре-
таријатот за трговија и туризам и Секретаријатот 
за општи стопански работи работите на Државниот 
секретаријат за стоков промет, Секретаријатот за 
правосудна управа, 'Секретаријатот за индустрија 
работите на Секретаријатот за градежништво, Се-
кретаријатот за републички буџет и општа управа 
и работите на Секретаријатот за општа управа. 

Член 15 

Службениците на укинатите републички органи 
и управата остануваат службеници на органите на 
управата во чиј делокруг се ставени нивните ра-
боти. 

Член 16 

Со денот на влегувањето во сила на овој 
закон Геодетската управа продолжува да работи 
како орган на управа во состав на Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите. 

Член 17 

Се овластува Извршниот совет одделни рабо-
ти кои со републички закони, донесени до влегу-
вањето во сила на овој закон, се ставени во над-
лежност на Извршниот совет, како и овластува-
њата што му се дадени на Извршниот совет за до-
несување прописи за извршување одделни одредби 
на овие закони, да ги пренесе на републичките 
органи на управата и советите. 

Член 18 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престануваат да важат Уредбата за основање Се-
кретаријат за градежништво на Извршниот совет 
и Уредбата за измена делокругот на Секретарија-
тот на Извршниот совет за индустрија („Службен 
весник на НРМ" бр. 36/60). 

Член 19 

Се овластува Законодавниот одбор на Репуб-
личкиот собор да утврди и издаде пречистен текст 
на Законот за органите на управата на Народна 
Република Македонија, како и да изврши потребни 
редакциски1 усогласувања. 

Член 20 

Овој закон влегува во сила со денот на не-
говото објавување во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

На основа член 21 став 1 точка 5 од Устав-
ниот закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на На-
родна Република Македонија — Народното собра-
ние на Народна Република Македонија на седни-
цата на Републичкиот собор одржана на 26 јуни 
1962 година и на седницата на Соборот на произ-
водителите одржана на 26 јуни 1962 година до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1962 ГОДИНА 

1. Во глава ХУП од Републичкиот општествен 
план за 1962 година, точките 2 и 3 се менуваат 
и гласат: 

„2. Согласно одредбите на точка 8 став 3 гла-
ва XIV од Сојузниот општествен план за 1962 го-
дина се воведува посебна задолжителна резерва 
на комуналните банки при Стопанската банка на 
НРМ во висина од 5% од износот на сите средства 
на комуналните банки. 

Посебне.та задолжителна резерва од претход-
ниот став ќе се пресметува од истата основица по 
која се пресметува задолжителната резерва на ко-
муналните банки при Народна банка на ФНРЈ*'. 

„3. Средствата на посебната задолжителна ре-
зерва, образувана на одредбите на точките 1 и 2 
од оваа глава, да ги користи Стопанската банки 
на НРМ ~а кредитирање на оборотните средства 
во стопанството преку преливање и усмерување на 
средствата на територијата на Републиката, а со 
цел за извршување задачите поставени со Репуб-
личкиот општествен план'1. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1962 година. 

Бр. 0102-145 
26 зуни 1962 година 

Скопје 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Народното собрание, 

Љупчо Арсов, с.р. 

Потпретседател 
на Соборот Претседател 

на производителите, на Републичкиот собор, 

Милан Петровски, с.р. Киро Георгиевски, с.р. 
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83. 
На основа точка 5 став 8 од Одлуката за за-

должителна употреба на средствата на стопанските 
организации, самостојните установи, организациите 
вон стопанството, општествените фондови и бу-
џетите и фондовите на политичко-територијалните 
единици за исплатување на определени Долгови 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 16/62), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА СРЕДСТВАТА НА ОПШТИНИТЕ И ОКОЛИИ-
ТЕ ШТО КЕ СЕ УПОТРЕБАТ ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ 

НА НИВНИТЕ ДОЛГОВИ 

I. Ако годишниот износ на средствата издвоени 
во смисла на став 2 односно на точка 5 од Одлу-
ката за задолжителна употреба на средствата на 
стопанските организации, самостојните установи, 
организациите вон стопанството, општествените 
фондови и буџетите и фондовите на политичко-
територијалните единици за исплатување на опре-
делени долгови (во понатамошниот текст: Одлука) 
е недоволен за исплатување на долговите на бу-
џетот и буџетските фондови стасани до 31 декември 
1961 година, општината односно околијата за оста-
токот на долговите ќе ги употреби следните сред-
ства: Ј 

1. средствата на нивната посебна буџетска ре-
зерва што се формира од приходите на буџетот за 
1962 година најмногу до висина од 20%; 

2. средствата на општинските и околиските 
фондови основани според член 106 од Законот за 
буџетите и финансирањето на самостојните уста-
нови што ќе преостанат по исплатување на долго-
вите на тие фондови; 

3. средствата на општествените инвестициони 
фондови, за исплатување на долговите настанати 
по основ на вложување во основни и обртни сред-
ства на стопанските организации; 

4. средствата на општинските фондови за стан-
бена изградба, за исплатување на долговите наста-
нати по основ на станбена изградба. 

Ако во фондовите под 2, 3 и 4 од претходниот 
став по исплатување на долговите таму означени, 
преостанат слободн;! средства тие ќе се употребат 
за намирување на останатите буџетски обврски. 

Се додека не се исплатат долговите од оваа 
точка фондовите не можат да пристапат кон ни-
какво ново инвестирање и давање на нови кредити, 
ниту кон други работи за кои се основани. 

II. Средствата на фондовите под 3 и 4 од прет-
ходната точка ќе се употребат како кредит кој 
им се враќа на фондовите најдоцна во рок од 5 
години од исползуваното на средствата. Условите 
на враќање се утврдуваат со договор. 

III. Средствата од точката I на оваа одлука 
Банката ќе ги пренесува од буџетските сметки од-
носно сметките на фондовите на посебна сметка се 
до исплатување на долговите, пријавени по Наред-
бата за неизмиреЏите обврски и за слободните па-
рични средства што се должни корисниците на 
општествениот имот вон стопанството да ги при-
јават на Народната банка („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 10/62). 

Банката ќе обезбеди посебна евиденција за 
средствата на фондовите што ќе бидат употребени 
за ликвидирање на обврските по буџетите и ќе 
води евиденција за нивното враќање во фондовите 
од кои се земени во вид на кредит. 

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

Бр. 09-1161/1 
5 јуни 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

И 4 -
На основа член 4 од Законот за Републич-

киот фонд за нестопански инвестиции („Службен 
весник на НРМ", бр. 15/61), Извршниот совет до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ КЕ СЕ 

ДАВААТ ЗАЕМИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

ВО 1962 ГОДИНА 

I. Средствата на Републичкиот фонд за не-
стспански / инвестиции (во натамошниот текст: 
фондот), кои со Програмата на фондот за 1962 го-
дина се наменети за давање заеми за инвестиции 
во областа на здравството, ќе се доделуваат под 
условите определени со оваа одлука. 

П. Заемите ќе се одобруваат за изградба, до-
градба, адаптација и набавка на опрема на здрав-
ствените установи и тоа до висината на средства-
та утврдени со Програмата на фондот за 1962 го-
дина. 

Ш. Корисници на заеми за целите од прет-
ходната точка можат да бидат политичко-терито-
ријалните единици и самостојни здравствени уста-
нови. 

IV. Сопственото учество на инвеститорот во 
инвестицијата е задолжително и изнесува: 

1. за изградба, доградба и адаптација на здрав-
ствени станици и домови, диспанзери и центри за 
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заштита на мајки и деца најмалку 25% од прет-
сметковната вредност на инвестицијата; 

2. за заводите за здравствена заштита, против-
туберкулозните диспанзери и болничките устано-
ви без оглед на намената на заемот, најмалку 
50% од претсметковната вредност на инвестици-
јата. 

Управниот одбор Нај фондот го определува из-
носот на сопственото учество во рамките од прет-
ходниот став, одделно за секој корисник. 

V. Годишната лихвена норма по дадените 
заеми е 1%. 

VI. Рокот за враќање на заемот не може да 
биде подолг од 30 години сметано од искористу-
вање на заемот. 

Управниот одбор на фондот го определува ро-
кот во секој одделен случај. 

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

Бр. 09-1094/1 
19 јуни 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

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

Ј 85. 
На основа точка 2 од Одлуката за цените на 

услугите на здравствените установи („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 16/62 година), во врска со точка 1 
од Упатството за спроведување Одлуката за це-
ните на услугите на здравствените у станов л 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 20/62 година), Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОСЕЧНОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА 

УСЛУГИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСТАНОВИ 

I 
Цените на услугите во здравствените установи 

во 1962 година не можат да бидат поголеми од це-
ните на тие услуги на 31-ХП-1961 година. 

И 
Цените на услугите во здравствените установи 

се формираат на основа на реалните трошоци на 
работењето и висината на личните доходи на 
здравствените работници, утврдени според крите-
риумите определени во Упатството за спроведува-
њето на начелата и општите мерила за расподелба 
на доходот во правилниците на самостојните уста-
нови („Службен лист на ФНРЈ" бр. 16/62 година), 
и критериумите определени со оваа одлука. 

III 
'Според критериумите од точка 1 и 2 од оваа 

одлука се определува просечното ниво на цените 
на услугите во здравствените установи во 1962 го-
дина и тоа: 

1) П р о с е ч н и ц е н и н а а м б у л а н т н о -
п о л и к л и н и ч к и у с л у г и : 

1. Општ преглед 
2. Специјалистички прегледи: 

а) итнерни, нервни, детски, ф и з и о -
лошки, инфективни и Завод за 
медицинска рехабилитација 

б) гинекологија, ОРЛ и очни 
в) хирургија и кожни 

3. Рентгеноскопиј а, бели дробови (срце) 
4. Рентгеноскопија, стомак (со бариум) 
5. Рентгенографија (по големина) 

13 X 18, 18 X 24, 35 X 35 510 — 580 -
6. Флуорографска снимка 
7. Прев рс ки (мала, средна и голема) 
8. Инекции 
9. Мала хирургија — интервенција 

10. Лабораториски прегледи — урина 
11. Седиментаци ј а 
12. Крвна слика > 
13. Измет на паразити 
14. Б К 
15. Стомашен сок а) амбулантско 

вадење и пр. 
б) фракциониравќо 

16. Дебела капка на маларија 
17. Хепатограм (коплет) 
18. Уре! а во крв (во Коварски) 
19. Шеќер во крв (по Хаг јед ори-Јенсен) 
20. Вакционации: I 

Вакцинација БИГ 
Тестирање за БЦГ 
Вариола Вера 
Ди-Те-Пет) за една доза 
Ревакнина ци1 а 
Полиомиелитис (Сајбин) за 1 тип 

21. Систематски прегледи за ученици: 
Општ преглед за мерење тежина и 
висина, лабораториска анализа ^ н и -
на), крвна слика, СЕ, сКттуорогпчф— 
ска снимка на бели дробови) 500 „ 

2. В о с т а ц и о н а р н и у с т а н о в и : 

Просечни1 петти на болничен ден во динари: 
1. Хиг)\гптттк:а клиника 2.500 лин 
2 Гттргсолошко-атотшерска клиника 24ПГ> „ 
3. Интрпна клиника 2.300 „ 
4. Ортопедска клиника 2.2П0 „ 
5. ОРЛ клиника 2.500 „ 
6. Очна клиника 2-200 „ 
7. Клиника за кожно-венерични 

болести 2.200 
8. Детска клиника 2.400 „ 
9. Нервна клиника ј 2.200 „ 

ТО. Ингћективна клиника 2.300 „ 
11. Клиника за устни, забни И вилични 

болести 1 2.000 „ 
12. Институт и болници за лекување на 

сите В Р С Т И ТБЦ 1.700 „ 
13. Радиолошки институт 2.000 „ 
14. Болници за ЛУТТТРВНО болни 1 ЛОС „ 
15. Здвптт за мрттт/гттиргтга рехрбилт/гтаттита 1 ВЛ0 ,, 
16. Општи болници (Битола и Штип) 1.800 „ 

170 дин, 

240 дин. 
220 « 
200 „ 
260 „ 
430 „ 

-970 „ 
140 „ 
150 „ 
75 „ 

350 „ 
100 „ 
50 „ 

120 „ 
70 „ 

130 „ 

180 „ 
220 „ 
ПО „ 
550 „ 
350 „ 
330 „ 

120 „ 
120 „ 
120 „ 
280 „ 
400 „ 
130 „ 
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17. Општи болници (Тетово, Т. Велес, 
Охрид, Прилеп, Куманово и Стру-
мица ј 1.700 „ 

18. Општи болници (Кочани, Кичево, 
Кавадарци и Гостивар) 1.600 „ 

13. Општи болници и стационари при 
здравствените домови (Крушево, 
Гевгелија, 'Струга, Дебар, Кр. Па-
ланка, Кратово, М. Брод, Ресен и др.) 1.400 „ 
3) М а р ж а з а ф о р м и р а њ е ц е н и т е н а 

л е к о в и т е и а п т е к а р с к и т е у с л у г и : 
Просечната маржа на готовите лекови во апте-

ките може да изнесува од 18% до 22%. 
Цените на аптека реките услуги за лекови што 

се приготвуваат во самата аптека се утврдуваат 
врз основа на цените на аптекарските услуги (так-
са~лаборум) од 1960 година зголемена со 25% и тоа: 

Прва група 
Мешање на две или повеќе течности 30 дин. 
Мерење на една супстанца 20 „ 
Напомена: Броењето не се пресметува. 

Втора група 
Растворање и растривање на сите видови ле-

кови во ладно и топло со филтрирање и декантри-
рање 75 „ 

Изработување раствори со очи 100 „ 

Трета група 
Мешање чаеви до 500 гр. 75 „ 
Мешање прашкови дс- 200 гр. 75 
Мешање прашкови за делење до 100 гр. 75 „ 
Изработување маса за таблетирање 

до 100 гр. заедно со 10 таблети 100 дин. 
За поделба прашкови до уклучува-

ње 5 гр. заедно со цератна, пергаментна 
капсула ќе се смета по 4,5 „ 

За поделување на прашкови или 
чаеви преку 5 гр. заедно со кесица 6 

Четврта група 
Декокти и служи до ЗОО гр. со сите 

потребни работи со половина час варење 90 „ 
Декокти — инфуза до ЗОО гр. и пола 

час варење 90 „ 
Инфуза до ЗОО грама 90 „ 
Линимента до 200 грама 90 „ 
Мацерација за траење над 24 часа 90 „ 
Изработување на масти до 200 грама 90 „ 
За поделба на масти заедно со це-

ратна капсула за секое парче 7,5 „ 
Изработување на пати до 200 грама 90 „ 
Сатурација 90 „ 
Течни пудери 90 „ 

Петта група 
Изработување иа бацили, боли, стили, 

глобули, супузитории 120 „ 
Дигестија за траење од 24 часа 120 „ 
Емулзија до 200 грама 120 „ 
Желатина до> 200 грама 120 „ 
Пилули, изработување на маса до 

30 пилули 120 „ 
За секој 10 повеќе броја 10 „ 

За формирање на бацили, бола, стила, 
глобуле и супузизории за секое парче 
заедно со станиел или воштена хартија 10 „ 

Напомена: При изработување на маса на пи-
лули нема да се пресметнува екстракт од квасец, 
глицерол, ланолин и каолин. 

При изработување на бацили, боли, стиди, гло-
буле, супузитории, употреба на деводон0 Tm 1 0 0 1 294.240 665.481.598 665.400 Tm 4.203 Tw 0.459 Tc ( ланоли) Tj 0 T c (н ) Tj 1 0 0 1 293.640 654.480 Tm 1 0 0 1 293.640 654.480 Tm и
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4. Директно прекривање на млечни 
заби со пломба 800 

5. Пулпитис при млечни заби 500 
6. Гангрена при млечни заби 600 
7. Екстракција при млечни заби 200 
8. Инпрегнација 50 

В. КОНЗЕРВАТИВА 

1. Амалгам пломба 1 површинска 450 
2. Амалгам пломба повеќе површинска 650 
3. Силикат пломба ' 450 
4. Силико-фосфат пломба 400 
5. Индиректно прекривање на пулпа 

со пломба 850 
6. Директно прекривање на пулпа 

со пломба 900 
7. Лекување на пулпитис при едноко-

ренски заб со екстирпирана пулпа 1 ООО 
8. Лекување пулпитис при повеќекорен-

ски заби со екстирпирана пулпа 1 200 
9. Лекување на пулпитис со ампути-

рана пулпа 700 
10. Лекување на гангрена 1 500 
11. Амалгамска надградба со штифт 1 ООО 
12. Инлеј метален I. Ш. и V класа 1 200 
13. Инлеј метален П и IV класа 1 400 
14. Инлеј метален МОД I МИД 1500 
15. Инлеј акрилатен 1400 

Г. БОЛЕСТИ НА УСТАТА 

1. Лекување на хејлити 
2. Лекување на гингивит 
3. Лекување на стома-тит 

500 
500 
500 

Д. ПРОТЕТИКА 

1. коронка од Едноделна штанцана 
злато или паладор 1 200 
Едноделна штанцана коронка хром-
никелчелик 1200 
Д-воделна штанцана коронка на пред. 
заб. 1500 
Коронка со штанцана жвакална по-
вршина 1 200 
Коронка со леена жвакална по-
вршина 2 ООО 
Едноделна леена коронка со „Ортон" 2 000 
Метална коронка со акрилат фасе-
тирана 2 200 

8. Едноделна леена коронка со степеник 2 ООО 
9. Ричмопд коронка со акрилат фасе-

тирана 3 ООО 
„Логон" или „Девис" коронка 1 ООО 
Обичен актилатен заб на колче 1 ООО 
Акрилатна џекет коронка 1 500 
Обична акрилатна коронка 1500 
Тричетзртинска или четирипетинска 
кор. 2 500 
Масивен метален меѓучлен во мост 900 
Шуплив метален меѓучлен во мост 900 
Меѓучлен во мост фацетиран со 
акрилат 1200 
Симнување на стар мост за секоја 
корона 150 

10. 
И 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 

18. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

24. 

25. 

26. 

27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

33. 

34. 
35. 
36. 

Лемено место во мост 150 
Цементирање на стара корона 200 
Тотална протеза поединечна (14 заби) 6 500 

од 
Тотални протези чифт (28 заби) 
Плоча за парцијална протеза 
1—За 
Плоча за парцијална протеза од 
4—7а 
Плоча за парцијална протеза од 
8—13а 
Куќичка жичена еднострана 
Куќичка жичена со наслон 
Куќичка леена 
Кеноднев лак (бескрајна кукичка) 
Енѓел за парцијална протеза 
Впила плоча за парцијална протеза 
Репаратура на акрилатна протеза 
прелом 
Репаратура на каучукова протеза 
прелом 
Додавање заб на стара протеза 
Репаратура по „Моме" директно 
Репаратура по „Моме" индиректно 

13 000 

2 000 

4 000 

6 000 
250 
350 
400 
450 
500 

3 500 

500 

600 
700 
700 

1 ООО 

Е. ЕКСТРАКЦИЈА И СТОМАТОХИРУРГИЈА 

1. Екстрација без анестезија 150 „ 
2. Екстракција со анастезија ЗОО „ 
3. Лекување на интраорален апцес 

со инцизија и дренажа ЗОО „ 
4. Запирање крварење после вадење 200 „ 

IV 
Стварната цена може да биде пониска или по-

висока од просечната цена на здравствените услу-
ги, односно болничкиот ден, и се определува со 
договор по одредбите на оваа одлука. 

V 
Определувањето на цените на услугите во 

здравствените установи во 1962 година ќе се изврши 
во склад со просечното ниво на цените за соодвет-
ниот вид на здравствената установа и здравстве-
ната услуга (точка 3 од оваа одлука), со спроведу-
вање на цените во 1960 и 1961 година, а на основа 
анализа за работењето на установата, оценката на 
реалноста на трошоците за работењето и нивото 
на личните доходи на здравствените работници, 
како! и со тоа висината на личниот доход на здрав-
ствените работници да биде прилагоден кон виси-
ната што ја позволува општото зголемување на 
продуктивноста на трудот и општото ниво на тро-
шоците на животот, а во склад со Упатството за 
спроведување начелата на општите мерила за рас-
ло делбата на доходот во правилниците на самостој-
ните установи и Упатството за спроведување на 
Одлуката за цените На услугите за здравствените 
установи. 

VI 
За здравствените установи кои, глазно, не 

остваруваат надомест по единици на услуги, а при-
маат надомест за извршување на сите или на по-
голем дел работи предвидени во нивните планови 
за работа (хигиенски и диспаизерски установи, ин-
ститути), висината на надомест ќе се определи пре-
ма стварно потребните средства за извршување на 
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задатоците предвидени во планот за работа. Како 
основ за определување на трошоците ќе служат 
извршените трошоци во 1960 година, зголемени за 
трошоците за новите задатоци, со соодветно зголе-
мување На личните доходи, во смисла на наведе-
ните упатства во точка 4 од оваа одлука. При ова 
ќе се земе во обзир и реалниот пораст на трошо-
ците на работењето на установата. 

УН 
Во цената на услугите на здравствените уста-

нови во 1962 година не можат да се предвидуваат 
средства за инвестиции, освен средствата за амор-
тизација на основните средства. , 

УШ 
Сите Неопфатени услуги во здравствените уста-

нови со оваа одлука ќе се утврдуваат при дого-
варањето имајќи ги во предвид критериумите 
предвидени во т. 1 и 2 од оваа одлука. 

IX 
Цените на здравствените услуги и договорите 

со кои тие се определени, ќе се ускладат со одред-
бите на оваа одлука до 15. VII. 1962 година. 

X 
Поблиски упатства за- спрведување на оваа 

одлука по потреба ќе донесува Советот за народ-
но здравје на НРМ. 

XI 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното обја-

вување во „Службен весник на Народна Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 1.1.1962 
година. 

Бр. 09-1289/1 
19 јуни 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

86-
На основа точка 4 од Решението за тарифата 

на претплатата за користење телевизиски прием-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/60), Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ 

ПРЕТПЛАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРИЕМНИЦИ 

I. Се ослободуваат од плаќање претплата за ко-
ристење телевизиски приемници сите држатели на 
телевизиски приемници. 

П Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се примену-
ва од 1 јуни 1962 година. 
~~Бр 09-1118/1 
5 јуни 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајкоски, с р. Александар Грличков, с.р. 

, /87. 
На основа член 24 од Законот за финансира-

њето на станбената изградба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 47/59), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

1. Во Управниот одбор на Републичкиот фонд 
за станбена изградба се именуваат и тоа: 

а) за претседател: 
— ВАСИЛ ДИМОВСКИ, потпретседател на 

Републичкиот совет на ССМ; 
б) за членови: 

— Инж. КОЧО КИТАНОВСКИ, пом. се-
кретар на Секретаријатот за градеж-
ништво на Извршниот совет; 

— ДИМЧЕ ПЕНЕВ, член на Главниот од-
бор на ССРНМ; 

— ТОДОР ТОДОРОВСКИ, пом. директор 
на Стопанската банка на НРМ; 

— БЛАГОЈ НИКОЛОВСКИ, претседател 
на Околиската трговска комора па 
Скопска околија; 

— КИРО АНАСТАСОВ, потпретседател на 
Народниот одбор на Скопска околија; 

— Инж. ТИБЕРИЕ КИРИЈАС, секретар на 
Советот за социјална политика и кому-
нални прашања на НРМ. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09-1429/1 
23 јуни 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

88. 

На основа точка П став 2 од Одлуката за па-
рична награда за уништување на волци и лисици 
(„Службен весник на НРМ", бр. 17/62), Секрета-
ријатот за земјоделство и шумарство на Изврш-
ниот совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ НА ИСПЛАТАТА 
НА ПАРИЧНАТА НАГРАДА ЗА УНИШТУВАЊЕ 

НА ВОЛЦИ И ЛИСИЦИ 

Член 1 
Со одредбите на овој правилник се пропишу-

ва постапката и начинот на исплатата на парич-
ната награда за уништување на волци и лисици. 

Член 2 
Лице што бара исплата на парична награда за 

"уништен волк (волчица) или лисица, е должно на 
органот на управата надлежен за работите на 
шумарството на народниот одбор на општината (во 
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натамошниот текст: органот на управата) да ја 
поднесе на преглед кожата од уништениот волк 
(волница) или лисица во рок од 15 дена од денот 
кога овој дивеч е уништен. 

За остварување право на парична награда за 
уништено волче во легло на органот на управата 
му се поднесува на преглед живо или мртво волче 
п> легло 

Член 3 
При прегледот од претходниот член записнич-

ки се утврдува: 
а) дали кожата потекнува од волк (волчица) 

или лисица, односно дали е волче во легло; 
б̂  начинот на кој диречот е уништен односно 

жив фатен (со огнено оружје, отров, железо или 
на некој друг начин). 

Член 4 
По завршениот преглед се врши обележување 

на кожата на тој начин што при коренот на опаш-
ката се дупчат три дупки со пречник од 1/2 см. 
поставени во облик на равностран триаголник со 
страни од 2 см. 

Обележување на волче во легло се врши со 
отсечување на ушите. Ако волчето во легло е 
поднесено на преглед живо, обележувањето се вр-
ши од како претходно ќе се отепа. 

Член 5 у 
Органот на управата секој 1-ви во месецот ^ 9 0 . 

составува список на лицата за кои е утврдено де-
ка стекнале право на парична награда во изми-
натиот месец и го доставува на Секретаријатот 
за земјоделство и шумарство на Извршниот со-
вет за исплата. 

Списокот од претходниот став содржи: точна 
адреса на лицето што стекнало право на парич-
на награда, број на записникот за извршениот 
преглед, број и вид на уништениот дивеч и износ 
на паричната награда. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

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

весник на НРМ", бр. 6/60) на крајот се додава 
нова точка 4, која гласи: 

„4. Мавровско Езеро". 
По став 2 под I се додаваат два нови става 

3 и 4, кои гласат: 
„Стопански риболов во Мавровското Езеро 

може да се врши врз основа на посебно одобре-
ние од органот на управата надлежен за работите 
на рибарството на народниот одбор на општи-
ната. 

Во одобрението од претходниот став се одре-
дува време во кое треба да се врши риболов и 
количината на уловот која, по сите одобренија из-
дадени во текот на една година, не може да над-
мине количество од 700 кгр. риба". 

П 
Оваа наредба влегува во сила со денот на 

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

Бр. 05-1668 
28 јуни 1962 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство на 
Извршниот совет, 

Салтир Путински, с.р. 

На основа член 21 став 4, 23 став 6 и 25 од 
Законот за рибарството („Службен весник на НРМ", 
бр. 15/59), Секретаријатот за земјоделство и шу-
марство на Извршниот совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ВРШЕЊЕ НА СПОРТСКИ РИБОЛОВ 

Бр. 09-1440/1 
29 јуни 1962 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство на 
Извршниот совет, 

Салтир Путински, с.р. 

На основа член 16 од Законот за рибарство 
(„Службен весник на НРМ", бр. 15/59), Секретари-
јатот за земјоделство и шумарство на Извршниот 
совет донесува 

Член 1 
Во член 5 од Правилникот за вршење на спорт-

ски риболов („Службен весник на НРМа, бр. 6/60) 
се додава нов став 3, кој гласи: 

„По исклучок од точка 4 на став 1 од овој член 
во Охридското Езеро се дозволува спортски ри-
болов со влечење на еден блинкер". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

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

Бр. 05-907/3 
25 јуни 1962 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство на 
Извршниот совет, 

Салтир Пагански, с.р. 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ РИБОЛОВНИ ВОДИ 

ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ 
\У 

Во став 1 под I од Наредбата за одредување 
риболовни води за стопански риболов („Службен 

91. 
На основа член 4 став 1 од Правилникот за 

здравствената контрола на посадочниот матери-
јал во внатрешниот промет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/62), Секретаријатот за земјоделство 
и шумарство на Извршниот совет донесува 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СПИСОКОТ НА СТРУЧЊА-
ЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА 

НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ПОСАДОЧЕН МАТЕРИЈАЛ 

ВО 1962 ГОДИНА 
1. Стручњаците за заштита на растенијата што 

органот на управата надлежен за работите по 
заштита на растенијата на Народниот одбор на 
општината ги одредува за вршење здравствена 
контрола на објектите за производство на поса-
дочен материјал во 1962 година, се: 
Инж. агр. ПАВЛИНА МЛАДЕНОВСКА, Реонска 

станица за заштита на растенијата, Кума-
ново, 

Инж. агр. МИХАИЛО ОГНЕНОВСКИ, Реонска ста-
ница за заштита на растенијата — Битола, 

Инж. агр. ЉУПЧО ВАСИЛЕВСКИ, Станица за 
заштита на растенијата — Прилеп, 

Инж. агр. БЛАГОРОДНА СПАСЕВСКА, Околиска 
станица за унапредување на земјоделството 
— Охрид, 

Инж. агр. НАЌО ШИШКОВ, Реонска станица за 
заштита на растенијата — Кавадарци, 

Инж. агр. АНГЕЛ ЧОЧКОВ, Станица за заштита 
на растенијата — Т. Велес, 

Инж. агр. БЛАГОЈА ИЛИН, Станица за заштита 
на растенијата — Гевгелија, 

Инж. агр. БОРИС БИНЧЕВ, Реонска станица за 
заштита на растенијата — Струмица, 

Инж. агр. БЛАГОЈА БОЧВАРСКИ, Станица за 
заштита на растенијата — Штип, 

Инж. агр. ИЛИЈА КРСТЕВ, Станица за заштита 
на растенијата — Кочани, 

Инж. агр. ДИМИТАР ЈОВАНОВСКИ, Реонска ста-
ница за заштита на растенијата — Берово, 

Инж. атр. ВОЈА КРСТЕВСКИ, Земјоделска ста-
ница за Скопска околија — Скопје, 

Инж. шум. АЛЕКСАНДАР СЕРАФИМОВСКИ, Шу-
марски научен институт — Скопје, 

Инж. шум. МИЛИЦА ГРУ ЈОСКА, Земјоделско-шу-
марски факултет — Скопје, 

Инж. шум. ЉУПКА ХАЏИРИСТОВА, Земјоделско 
шумарски факултет — Скопје. 

2. Стручњаците од претходната точка не мо-
жат да вршат здравствена контрола на објектите 
за производство на посадочен материјал во сто-
панските или другите организации односно уста-
новите во кои: 

а) се во редовен односно хонорарен работен 
однос; 

б) редовно ја вршат инспекцијата за заштита 
на растенијата како овластени лица за вр-
шење на инспекција за заштита на расте-
нијата. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот весник на Народна 
Република Македонија. 

Бр. 13-1339/1 
20 јуни 1962 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство на 
Извршниот совет, 

Салтир Лугански, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во Правилникот за утврдување 
соодветна школска спрема и пракса и за начинот 
на проверувањето на знаењата и способноста на 
кандидатите за запишување во вишите школи и 
педагошките академии („Службен весник на НРМ', 
бр. 16/$2), се поткрала грешка поради кое се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 

СООДВЕТНАТА ШКОЛСКА СПРЕМА И ПРАКСА 
И ЗА НАЧИНОТ НА ПРОВЕРУВАЊЕТО НА 
ЗНАЕЊАТА И СПОСОБНОСТА НА КАНДИ-

ДАТИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ВИШИТЕ 
ШКОЛИ И ПЕДАГОШКИТЕ АКАДЕМИИ 

1. Во членот 7 точката 5 под љ) треба да гласи: 
физика — само за групите математика-физика, 

физика-хемија и општотехничко образование. 
2. Во членот 21 вториот ред место „чл. 7" тре-

ба да стои „чл. 8". 
Од Советот за просвета на НРМ, Скопје, И 

јуни 1962 година. 

О/досен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-9352 од 25 мај 1962 г. 
ја одобри промената на роденото име на Калај-
џиевски Славе, роден 1935 год. во е. Долно Дупени, 
Охридска околија, од татко Ламбро и мајка Ри-
стоска, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Владе. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (172) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-16942/3 од 14 март 
1962 година, ја одобри промената на роденото име 
на Божиновски Петар, роден на 28 август 1930 го-
дина во село Железнец, Битолска околија, од татко 
Божиноски' Јован и мајка Магда Димитриј овска, 
така што во иднина роденото име ќе му гласи 
Пецо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (173) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-9115/1 од 22 мај 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Сусамчев Борис, роден на ден 3 мај 1913 го-
дина во село Давидово, Титоввелешка околија, од 
татко Костадин и мајка Бојана, така што во ид-
нина фамилијарното име ќе му гласи Ристов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (174) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4639/1 од 24 март 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Савески Драган, роден 1940 год. во е. Журче, 
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Битолска околија, од татко Цветан и мајка Фанка, 
така што во иднина фамилијарно^ име ќе му 
гласи Ангеловски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (175) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8553/1 од 22 мај 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарно^ име 
на Сталевски Милан, роден на 18 април 1931 го-
дина во село Бач, Битолска околија, од татко Ко-
ста и мајка Флоринка, така што во иднина фами-
лијарното име ќе му гласи Таневски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (177) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8541/1 од 22 мај 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Спировски Наќе, роден на 12 февруари 1937 го-
дина во село Прострање, Охридско, од татко Сте-
ван и мајка Јорданка, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Никола. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (178) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-10271 од 6 јуни 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Ќерим Маџиде, родена на 9 мај 1928 година во 
Охрид, Охридска околија, од татко Ќерим Селим 
и мајка Насибе, така што во иднина роденото име 
ќе и гласи Цавиде. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (181) 

I 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 20-5489/1 од 3 април 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Бојаџиска Веселинка, родена на 21 јули 1946 го-
дина во Штип, од татко Бојаџиски Мијалче и 
мајка Бојаџиска, род. Ангелова Јелица, така што 
во иднина роденото име ќе и гласи Стојка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (182) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8970 од 22 мај 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Мијов Тихомир, роден на ден 2 февруари 1937 го-
дина во село Џидимирци, Титоввелешка околија, 
од татко Владо и мајка Мира, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Мирко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (183) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2481/1 од 26 февруари 
1962 година, ја одобри промената на фами лиј зр-
ното име на Гуштеров Јован, роден на 14 јули 1940 
година во град Радовиш, Штипска околија, од тат-
ко Васил и мајка Кира, така што во иднина фа-
ми лиј арното име ќе му гласи Иванов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (184) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8615/1 од 4 мај 1962 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Устаперова Јев тимова Марија, родена на ден 5 
март 1938 година во гр. Струмица, од татко Јевтим 
и мајка Тинка, така што во иднина роденото име 
ќе ќ гласи Гонца. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (185) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-8358/1 од 13 јуни 1962 
година, ја одобри промената на фамилијарно^ име 
на Лазиќ Боривој, роден на ден 12 септември 1937 
година во град Белград, од татко Трајко и мајка 
Марија, така што во иднина фамилијарно^ име 
ќе му гласи Кириџиев. 

Оваа промена важи од д јен от на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". " (188) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Окружниот суд во гр. Тетово го поканува ту-
жениот Бешири Шабан, од е. Речане, општина 
Гостивар, а сега со непознато место на живеење, 
да дојде во овој суд на рочиште за мирење, кое 
е закажано на ден 18-УП-1962 година, а по туж-
бата на тужителката Атије Бешири, од е. Бело-
виште, против тужениот поради развод на бракот. 

Во колку именованиот не се јави на одреде-
ното рочиште ќе му се постави старател од ста-
рателскиот орган при НОО — Гостивар, кој ќе го 
застапува на овој спор се до окончување на истиот. 

Од Окружниот суд во Тетово, П. бр. 235/62. 
(186) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Гроздена Миленкова од село Радање поднесе 
до овој суд тужба за развод на бракот против 
Миленко Јанакиев од село Радање, а сега во Бел-
град со непозната адреса. 

Бидејќи сегашното местожителство и адресата 
на тужениот се непознати, се повикува во рок 
од еден месец од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ" да се јави на судот 
или да одреди свој застапник. Во противно судот 
по службена должност ќе му го одреди за застап-
ник Милан Јовановиќ, приправник во Окружниот 
суд во Штип, и делото ќе се разгледа во негово 
отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 147/62. 
(187) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ОХРИД 

Михрибан Арифи, по маж Куртани од Дебар, 
подаде тужба за развод на бракот против туже-
ниот Бајрам Куртани од Дебар, а сега во НР Ал-
банија со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на НРМ" да ја соопшти на судот својата точна 
адреса или да се јави лично. Во противно ќе му 
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се одреди старател кој ќе го застапува на распра-
вата. 

Од Окружниот суд во Охрид, П. бр. 149/62. 
(176) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН 

При овој суд се води постапка за прогласува-
ње за умрен лицето Ламбо Петров Веловски, бив. 
од е. Евла, кој заминал за Аргентина во 1926 го-
дина, од каде до денес не се вратил. 

Се поканува именованиот, во колку е во жи-
вот, да се јави на судов. Исто така се покануваат 
и сите други лица кои нешто знаат за* исчезнатиот 
или за неговиот живот да го соопштат тоа на су-
дов во рок од 3 месеци од објавувањето на овој 
оглас. По истекот на овој рок исчезнатото лице 
ќе се огласи за умрен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Ресен. Р. бр. 138/62. 
(179) 

При Околискиот суд во Ресен е подигната 
оставинска постапка по оставината на пок. Биц-
е в с к и Илиев Ефтим, бив. од с. Рајца, Охридска 
околија. 

Се поканува наследникот Тоде Ефтимов Биц-
е в с к и од е. Рајца, а сега со непозната адреса во 
Јужна Америка, да се јави на овој суд за давање 
наследничка изјава, во рок од една година од 
објавувањето на огласот. Во противно оставината 
ќе се расправи во негово отсуство. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Ресен, О. бр. 7 3 / 6 2 . 
(180) 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприј ати јата и дуќаните 
под рег. бр. 256, страна 939, свеска I е запишано 
следното: Претпријатието за преработка на гра-
дежен материјал „Кварц" од село Старо Напри-
чане, Кумановска околија, со решението на На-
родниот одбор на општината Старо Нагоричане 
под бр. 04-4406/1 од 29-ХП-1961 година е ставено 
под редовна ликвидација. 

За членови на Ликвидационата комисија со 
решението на Народниот одбор на општината Ста-
ро Напричане бр. 04-4404/1 од 12-ХП-1961 година 
се назначени следните лица: Белковски Петар, 
Бојковски Ангел и Денковски Манаско, претсе-
дател на ликвидационата комисија. 

За ликвидатор на претпријатието е назначен 
со решението на Народниот одбор на општината 
Старо Напричане под бр. 2 од 9-1-1962 година 
Бојковски Михајлов Ангел. Тој претпријатието 
под редовна ликвидација ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето, сметано од 6-Н-1962 година. 

• На потписникот Трајковски Цанко, в.д. дирек-
тор, му престанува правото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 104/62. (189) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 738, страна 233, свеска Ш е запишано 
под фирма: Јорганџиско и тапетарско претприја-
тие „Вардар" во Скопје, ул. „155" бр. 52. Пред-
мет на работењето на претпријатието е: произ-
водство и продажба на јоргани и душеци; произ-
водство и продажба на секаков вид тапациран 
мебел; производство и продажба на чаршави за 
душеци и јоргани, перници и нав лаки за перници; 
изработување артикли од домашна ракотворба 
како што се: шамии везени и штампани, покривки 
везени за бебиња од фланел, пелени од разни тка-
енини, чаршави за јоргани и душеци, јоргани и 
душеци, сите врсти капи, украсни везени перни-
чиња, перничиња за столици; продажба на артик-
ли што се произведуваат како домашна ракотвор-
ба; вршење услуги на граѓани од јорганџиски и 
тапетарски услуги; оправка и одржување на це-
локупниот машински парк и електрична инста-
лација. 

Претпријатието е основано од Народниот од-
бор на општината Саат Кула — Скопје, со реше-
нието бр. 01-11486 од 27-Х-1961 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето 
Георгиевски Ванчо, в.д. директор. 

Претпријатието е конституисано согласно со 
одобрението на Народниот одбор на општината 
Саат Кула — Скопје под бр. 03/1-3384 од 14-Ш-
1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 186/61. (340) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 22, 
страна 51 е запишано следното: Согласно со одлу-
ката на Задружниот совет на" Земјоделската за-
друга „Напредок" од село Иванковцу Титовве-
лешко, донесена на 24-Ш-1961 година, а потврдена 
од Народниот одбор на општината Отовица со ре-
шението бр. 03-948/1 од 6-1У-1961 година е извр-
шена следната измена и допуна на правилата на 
задругата и тоа: 

Член 3 се менува и гласи: „Членството во за-
другата е доброволно. Член на задругата може да 
биде: 1. Секој полнолетен земјоделски производи-
тел: а) што ќе ги прифати правилата на задругата, 
б) што ќе уплати уписнина, в) што ќе се обврзе 
дека ќе оствари минимум деловна соработка со за-
другата; и 2. Работник и службеник на задругата 
што се наоѓа во траен работен ОДЈНОС СО истата". 

Член 13 се менува и гласи: „Должност на се-
кој член е: да соработува со задругата и остварува 
минимум економска (деловна) соработка и тоа: 
1) соработка со задругата во земјоделско производ-
ство — услуги во износ од најмалку 3.000 динари; 
2) купување на репродукционен материјал од за-
другата во вредност од најмалку 2.000 динари; 
3) продажба на земјоделски производи на задру-
гата од сопственото производство во вредност од 
10.000 динари; 4) контрахирање со задругата на 
производство на земјоделски производи на повр-
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шина од 0,2 хектари и испорака на тие производи 
на задругата; 5) давање под закуп на задругата 
земјиште во вредност од 10.000 динари; 6) да ра-
боти и придонесува за организационо^ јакнење на 
задругата, за јакнење на нејзината стопанска сна-
га, како и да ги штити нејзините интереси и углед 
и 7) да одговара на своите обврски спрема задру-
гата, што произлегуваат од склучените договори, 
правилата, деловникот, одлуките на задружниот 
совет и управниот одбор на задругата". 

Член 14 се менува и гласи: „Секој член при 
стапувањето во задругата уплатува уписнина. 
Уписницата изнесува 400 динари. Уписницата се 
уплатува веднаш при зачленувањето во задругата 
при потпишувањето на пристапницата". 

Членовите 15, 16 и 17 се бришат. 
Оваа одлука стапува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1-Ш-1961 год. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 276/61. (570; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под, рег. бр. 56, 
страна 189 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Душан Ќириќ" од село Росоман, Титовве-
лешко, донесена на 29-111-1961 год,, а потврдена од 
Народниот одбор на општината Градско на 4-1У-
1961 година е извршена следната допуна и измена 
на правилата на Земјоделската задруга ..Душан 
Ќириќ" од село Росоман, Титоввелешко: 

Член 3 се менува и гласи: „Членството во за-
другата е доброволно. Член на задругата може да 
биде: 1. Секој полнолетен земјоделски производи-
тел: а) што ќе ги прифати правилата на задругата, 
б) што ќе уплати уписнина, в) што ќе се обврзе да 
ќе оствари минимум деловна соработка со задру-
гата во износ од 10.000 динари; 2) Работник и служ 
бениќ на задругата што се наоѓа во траен работен 
однос со истата". 

Член 13 се менува и гласи: „Должност на секој 
член е: да соработува со задругата и остварува 
минимум економска (деловна) соработка и тоа: 
1) соработка со задругата во земјоделско произ-
водство во износ од 5.000 динари; 2) купување на 
репродукциони материјали од задругата во вред-
ност од 1.000 динари; 3) продажба на земјоделски 
производа на задругата од сопствено производство 
во вредност од 4.000 динари; 4) Екстрахирање со 
задругата на производство на земјоделски произ-
води на површина од 0,5 ха, и на испорака на тие 
производи на задругата; 5) давање под закуп зем-
јиште на задругата за земјоделско производство; 
6) да работи и придонесува за организационо јак-
нење на задругата, за јакнење на нејзината сто-
панска снага, како и да ги штити нејзините инте-
реси и углед; и 7) да одговара на своите обврски 
спрема задругата што произлегуваат од склучените 
договори, правилата, деловникот, одлуките на за-
дружниот совет и управниот од|бор на задругата". 

Член 14 се менува и гласи: „Секој член при 
стапувањето во задругата уплатува уписнина. 
Уписнината изнесува 500 динари. Уписницата се 
уплатува веднаш при зачленувањето во задругата 
при потпишување на пристапницата". 

Членовите 15, 16 и 17 се бришат. 
Задружниот совет брои 31 член и тоа 21 од ре-

дот на работниците и службениците и 10 члена од 
редот на задругарите. 

Оваа одлука стапува во сила од денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1-Ш-1961 година. 

Исто така и досегашниот управен одбор на за-
другата е сменет и за членови во новиот управен 
одбор се избрани следните лица: Костовски 1С. Бо-
силко, претседател, Стојанов В. Власен, Печевски 
С. Ило, Биновски1 В. Лазо, Камчев Д. Дончо, Ко-
стов Наум, Миловановиќ В. Боривој, Накиќ С. Ра-
дојко и Милошевиќ М. Вучко. 

Од Окружниот стопански суд во Скоцје, Фи 
бр. 264/61. (572) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 81, 
страна 289 е запишано следното: 'Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Александар Илиев" од село Пепелиште, 
Титоввелешка околија, донесена на 30-1У-1961 го-
дина, а потврдена Народниот одбор на општи-
ната Неготино е извршена следната измена и до-
пуна на правилата на Земјоделската задруга 
„Александар Илиев" од село Пепелиште и тоа: 

Член 3 се менува и гласи: „Членството во за-
другата е доброволно. Член на задругата може да 
биде: 1. Секој полнолетен зетуодделски производи-
тел: а) што ќе ги прифати правилата на задругата, 
б) што ќе уплати уписника, в) што ќе се обврзе да 
оствари минимум деловна соработка со задругата; 
2. Работник и службеник на задругата што се нао-
ѓа во траен работен однос со истата". 

Член 13 се менува и гласи. „Должност на секој 
член е: да соработува со задругата и остварува 
минимум економска (деловна) соработка и тоа; 
1) соработка со задругата во земјоделско произ-
водство во износ од 20.000 динари; 2) купување на 
репродукциони материјали од задругата во вред-
ност од 5.000 динари; 3) продажба на земјоделски 
производи на задругата од сопствено производство 
во вредност од 15.000 динари; 4) контрахирање со 
задругата на производство на земјоделски произ-
води на површина од ха, и па испорака на тие 
производи на задругата; 5) давање под закуп на 
задругата за земјоделско производство во вредност 
од 12.000 динари; 6) да работи и придонесува за 
организационо^ јакнење на задругата, за јакнење 
на нејзината стопанска снага, како и да ги штити 
нејзините интереси и углед; и 7) да одговара на 
своите обврски спрема задругата, што произлегу-
ваат од склучените договори, правилата, деловни-
кот, одлуките на задружниот совет и управниот 
одбор на задругата". 

Член 14 се менува и гласи: „Секој член при 
стапувањето во задругата уплатува уписника. 
Уписнината изнесува ЗОО динари. Уписнината се 
уплатува веднаш при зачленувањето во задругата 
при потпишувањето на пристанишната". 

Членовите 15, 16 и 17 се бришат. 
Оваа одлука стапува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1-Ш-1961 год. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф;: 

бр. 258/61. (571) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 63, 
страна 217 е запитано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет па Земјоделската за-
друга „Слога" од Гевгелија, делбена на 5-1У-1961 
година, а одобрена од Народниот сц(бор на општи-
ната Гевгелија со решението под бр. 03-2209/1 од 
1Ѕ-ГУ-1961 год. е извршена следната измена и до-
пуна на правилата на задругата: 

Член 2-се менува и гласи: „Членството во за-
другата е доброволно Член на задругата може да 
биде: 1. Секој полнолетен земјоделски производи-
тел: а) што ке ги прифати правилата на задругата, 
б) што ќе уплати уписника, в) што ќе се обврзе 
дека ќе оствари минимум деловна соработка со 
задругата; 2. Работник и службеник на задругата 
што се наоѓа во траен работен однос со истата". 

Член 12 се менува и гласи: „Должност на секо! 
член е: да соработува со задругата и остварува ми-
нимум економска (деловна) соработка и тоа: 1) про-
дажба на земјоделски производи на задругата од 
сопствено производство во вредност од 40.000 ди-
но ри; 2) купување на репродукционен материјал 
од задругата во вредност од 1.000 динари; 3) услуги 
од страсна на задругата со машини во износ од 2.000 
динари; 4) да работи и приде посува за организа-
ционо јакнење на задругата, за јакнење на неј-
зината стопанска снага, како и да ги штити нејзи-
ните интереси и углед; и 5) да одговара на своите 
обврски спрема задругата што произлегуваат од 
склучените договори, правилата, деловникот, од-
луките на Задружниот совет и управниот одбор на 
задругата". 

Член 13 се менува и гласи: „Секој член при 
стапувањето во задругата уплатува у пиенине. 
Уписницата изнесува ЗОО динари. Уписнината се 
уплатува веднаш при зачленувањето во задругата 
при потпишувањето на пристанишната". 

Членовите 14, 15 и 16 се бришат. 
Оваа одлука стапува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1-Ш-1961 год. 
Досегашниот управник на задругата Митко 

Ѓорѓиев, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За в. д. управник на задругата е назначен Ва-
сил Попов. Тој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето со старите регистрирани потписници Андон 
Лазаров Брзилов, комерцијалност, и Александар 
Ристов Николов, шеф на сметководството', сметано 
од 22-1У-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 293/61. (617) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 11, 
страна 21 е запишано следното: Согласно со* одлу-
ката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Јарбош" о|дј село Стаклари, донесена на 
7-1У-1961 година, а одобрена од Народниот одбор 
на општината Отавица со решението бр. 03-1151/1 
од 19-1У-1961 година е извршена следната измена 
и допуна на правилата на задругата: 

Член 3 се менува и гласи: „Членството во за-
другата е доброволно. Член на задругата може да 

биде: 1) Секој полнолетен земјоделски производи-
тел: а) што ќе ги прифати правилата на задру-
гата), б) што ќе уплати уписника, в) што ќе се 
обврзе дека ќе оствари минимум деловна соработка 
со задругата во износ од 10.000 динари; 2) Работ-
ник и службеник на задругата што се наоѓа во 
траен работен однос со задругата". 

Член 13 се менува и гласи: „Да соработува со 
задругата и остварува минимум економска (делов-
на) соработка и тоа: 1) купување на репродук-
циони материјали од задругата во вредност од 
4.000 динари; 2) продажба на земјоделски произ-
води на задругата од, сопствено производство во 
вредност од 6.000 динари; 3) контрахирање со за-
другата на производство на земјоделски производи 
на површина од 0,5 уа, а на испорака на тие про>-
изводи на задругата; 4) давање поде закуп на за-
другата на земјоделско производство во вредност 
од 2.000 динари; 5) да работи и придонесува за 
организационо^ јакнење на задругата и јакнење 
на нејзината стопанска снага, како и да ги штити 
нејзините интереси и углед); 6) да одговара на сво-
ите обврски спрема задругата што произлегуваат 
од склучените договори, правилата, деловникот и 
одлуките на задружниот совет и управниот одбор 
на задругата". 

Член 14 се менува и гласи: „Секој член при 
стапувањето во членство на задругата уплатува 
уписнина. Уписнината изнесува 500 динари. Упис-
нината се уплатува веднаш со зачленувањето во 
задругата, т.е. потпишувањето на пристапницата". 

Членовите 15, 16 и 17 се бришат. 
Оваа одлука стапува во сила ОД) денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1-Ш-1961 год. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 291/61. (622) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 93, 
страна 337 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Единство" од Титов Велес, донесена на 
7-ГУ-1961 година, а одобрена од Народниот одбор 
на општината Титов Велес со писмо бр. 3387/1 од 
1Ѕ-1У-1б61 година е извршена следната измена и 
допуна на правилата на задругата: 

Член 5 се менува и гласи: „Членството во за-
другата е доброволно. Член на задругата може да 
биде: 1) секој полнолетен земјоделски производи-
тел: а) што ќе ги прифати правилата на задру-
гата, б) што ќе уплати уписнина, в) што ќе се 
обврзе дека ќе оствари минимум деловна соработ-
ка со задругата во износ од 30.000 динари; 2) ра-
ботник и службеник на задругата што се наоѓа во 
траен работен однос со истата". 

Член 13 се менува и гласи: „Должноста на секој 
член е: да соработува со задругата и остварува 
минимум економска (деловна) соработка и тоа 
1) соработка со задругата во земјоделското произ-
водство во износ од, 30.000 динари; 2;) да работа и 
придонесува за организационото јакнење на за-
другата и за јакнење на нејзината стопанска снага, 
како и да ги штити нејзините интереси и углед; 
3) да одговара на своите обврски спрема задругата 
што произлегуваат од склучените договори, пра-
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вилата, деловникот, одлуките на задружниот совет 
и управниот одбор на задругата". 

Член 14 се менува и гласи: „Секој член при 
стапувањето во задругата уплаќа уписника. Упис-
ницата изнесува 150 динари. Уписницата се упла-
тува веднаш при зачленувањето во задругата при 
потпишувањето' на пристапницата". 

Член 1 се дополнува со тоа што се проширува 
деловното подрачје на оваа задруга на следните 
села што ги опфаќа оваа задруга и тоа: село Ра-
штани, Црквино, Белештевица, Карабуњиште и 
Слп. 

Член 26 се менува и гласи: „Задружниот со-
вет се состои од 35 члена од кои 20 работници и 
службеници и 15 од производителите". 

Членовите 15, 15 и 17 се бришат. 
Оваа одлука стапува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1-Ш-1961 год. 
Од' Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 290/61. (624; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 98, 
страна 397 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Гости-
вар под бр. 04-3994 рд, 21-УИ-1960 година кон Зем-
јоделската задруга „Ново маало", Гостивар, се 
припојува Земјоделската задруга „Јадран" од село 
Здуње, Тетовско. 

Земјоделската задруга „Јадран" од е. Здуње, 
Тетовско, се брише од регистарот на задругите од 
рег. бр. 23, страна 89. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 228/61. (591^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 46, 
страна 149 е запишано следеното: Досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Нова основа" 
во село Негорци и тоа: Ангел Петров Петров, 
управник, и Илија Т. Петров, книтоводител, се 
разрешени ед должност и им престанува правото 
за потпишување. 

За нови потписници па задругата се назначени 
следните лица: Ванчо Јанкулов, управник, и Стој-
че П. Јованов, книго©одител, сметано од 18-1У-1961 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 285/61. <597) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 222, 
страна 725 е запишано следното: Досегашниот ра-
ководител на Занаетчиската папуџиска 'задруга 
„Млад задругар" — Куманово Мицевски Трајко о 
разрешен ед должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За раководител на задругата е назначен Ни-
кола Миланов Ивановски. Тој задругата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со Цветковски Стојан Владимир, 
заменик раководител, сметано од 12-У-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 338/61. (658) 

Стр. 283 — Стр. 21 

КОНКУРСИ 
Комисијата за службенички работи на На-

родниот одбор на општината Драчево, согласно со 
чл. 21 од Законот за јавните службеници, .рас-
пишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следното работно место: 

1. Референт по земјоделие и овластен ин-
спектор по земјоделие — — — — — 1 

УСЛОВИ: За работното место под точка 1 да 
има завршено земјоделски техникум или земјо-
делско-шумарски факултет со положен стручен 
испит. 

Настап на работа од 1-УШ-1962 година. 
Плата по Законот за јавните службеници и 

Одлуката за положајните плати на НОО — Дра-
чево. 

Молбите за прием да се достават до Комиси-
јата за службенички работи на НОО — Драчево, 
со сите документи по чл. 31 од ЗЈС, најкасно до 
25-УП-1962 година. (863) 

Заводот за запослување на работниците за 
општините од Скопска околија — Скопје 

р а с п и ш у в а 

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

1. Шеф на Отсекот за управно-правни и општи 
работи 

2. Шеф на Отсекот за запослување и анализи 
3. Самостоен референт за управно-правни 

работи 
4. Инструктор 

У С Л О В И : 
За работните места под 1 и 2 — правен фа-

култет со практика од 3 години на раководно ра-
ботно место или виша управна школа со практика 
над 10 години на раководно работно место. 

За работното место под 3 — правен факултет 
со 3 години практика. 

За работното место под 4 — виша педагошка 
школа со практика над 5 години, 

Покрај горните услови кандидатите треба да 
ги исполнуваат и условите од чл. 31 од Законот за 
јавните службеници. 

Плата спрема Законот за јавните службеници, 
а положај на плата спрема Правилникот на За-
водот за положај ни плати. 

Рокот на конкурсот ќе трае 15 дена од денот 
на објавувањето, а во колку местата не се попол-
нат ќе се продолжи се до пополнувањето на 
местата. 

Молбите таксирани со 50. динари таксени мар-
ки да се достават до Заводот за заштедување на 
работниците за општините од Скопска околија — 
Скопје. (859) 
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Комисијата за службенички работи на НО на 
општината Куманово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
1за следните упразнети работни места при 

Народниот одбор на општината Куманово и тоа: 

1. Референт по индустрија и рударство во 
Одделението за стопанство, 

2. Референт по земјоделие во Одделението за 
стопанство, 

3. Референт по план и анализи по трговија, 
угостителство и Занаетчиство во Одделе-
нието за стопанство. 

У С Л О В И : 
Кандидатите под точка 1 треба да имаат завр-

шено високо или више образование од економска 
струка; 

Кандидатите под точка 2 треба да имаат завр-
шено земјоделски факултет; 

Кандидатите под точка 3 треба да имаат завр-
шено више или средно економско училиште. 

Молбите со куса биографија, како и докумен-
тите по чл. 31 од Законот за јавните службеници, 
се доставуваат до Комисијата за службеничките 
работи при Народниот одбор на општината Ку-
маново. 

Овој конкурс има важност 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на НРМ". 

Настап на работа веднаш. (851) 

Административниот секретаријат на Извршниот 
совет ва НР Македонија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за прием на служба еден приправник — упра-

вен службеник во Бирото на секретарот на Изврш-
ниот совет 

Кандидатите треба да имаат завршено правен 
факултет; да ги исполнуваат условите од член 31 
од Законот за јавните службеници. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (852) 

Клиниката при Ветеринарното училиште — Битола 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за еден ветеринарен лекар 

Услови: Завршен ветеринарен факултет со над 
три години практика и положен стручен испит. 

Плата по Законот за јавните службеници, а 
положајна плата по Одлуката на Управниот одбор 
на Клиниката. 

Настап на работа од 1-1Х-1962 год. (861) 

СОДРЖИНА 

Стр. 

80. Указ за прогласување на Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за орга-
ните на управата на Народна Република 
Македонија — —• — — — — — — 269 

Закон за изменување и дополнување на За-
конот за органите на управата во Народна 
Република Македонија — — — — — — 269 

81. Одлука за изменување на Републичкиот оп-
штествен! план за 1962 година — — — — 271 

83. Одлука за средствата на општините и око-
лиите што ќе се употребат за исплатување 
на нивните долгови — — — — — — 272 

84. Одлука за општите услови под кои ќе се да-
ваат заеми од Републичкиот фонд за несто-
пански инвестиции во 1962 година — — 272 

85. Одлука за просечното ниво на цените на 
услугите на здравствените установи — — 273 

86. Одлука за ослободување од плаќање прет-
плата за користење телевизиски приемници 276 

87. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на Републичкиот фонд за стан-
бена изградба — — — — — — — — 276 

88. Правилник за, постапката и начинот на ис-
платата на паричната награда за уништу-

вање на волци и лисици — — — — — 276 

89. Наредба за дополнување на Наредбата за 
одредување риболовни води за стопански 
риболов .— — .— — — — — — — 277 

90. Правилник за дополнување на Правилникот 
за вршење на спортски риболов — — — 277 

91. Решение за утврдување списокот на струч-
њаците за вршење здравствена контрола на 
објектите за производство на посадочен ма-
теријал во 1962 година — — — — — — 278 

Исправка на Правилникот за утврдување 
соодветна школска спрема и прс?.кса и за 
начинот на проверувањето на знаењата и 
способноста на кандидатите за запишување 
ве вишите школи и педагошките академии 273 

Издавач: „Службе« весник иа НРМ" — новинске - издавачко претпријатие, Скопје, ул. „19 ноември" 
бр. 1«. Пешт. фах. 51. Тел. 19-86. Одговорев уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1—698 

ари Народната банка — Скопје Графички завод „Гоце Делчев" (3511) — Скопје. 
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