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

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

Сабота, 18 април 1959 
С к о п ј е 

Број 13 Год. XV 

Претплатата за 1959 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 20 дин; 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

65. 
На основа точка II од Резолуцијата на Народ-

ното собрание на Народна Републи-ка Македонија 
за утврдување престанокот на важноста на закони, 
одлуки и уредби со законска сила („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 9/59), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ 

ШТО ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ 

I 
Се утврдува дека ја изгубиле важноста, било 

поради тоа што' не се во склад со ншиот стопански 
и опшгеетено-политички систем, било што се из-
вршени следните прописи на Владата односно Из-
вршниот совет на Народна Република Македонија 
и другите републички ортани, објавени во ,,Служ-
бен весник на Народна Република Македонија", за-
клучно до 31 декември 1957 година и тоа: ^ 

1. Уредба за назначување, преместување и увел-
ичување на учители, професори и чиновници од ое-
сорот на Министерството за просвета („Службен 
весник на ФМ" бр. 7 и 8/45); 

2. Уредба за формирање просветен: совет при 
Министерството на народната просвета („Службен 
весник на ФМ" бр. 9/45); 

3. Правилник за накнада на разноските за 
службените патувања и селидби на државните 
службеници в-о ФМ (,,Службен весник на ФМ" бр. 
13/45, 7/47); 

4. Напатствија за нарушителите на одредбите 
за пријавување („Службен весник на ФМ" број 
14/45); 

5. Начелно напатствие за промена на местожи-
телството („Службен весник на ФМ" бр. 14/45); 

6. Времени напатствија за нарушени јата ((,,Слу-
жбен весник на ФМ" бр. 17/45); 

7. Времени напатствија за организацијата и 
функциите на Народната милиција во ФМ („Служ-
бен весник на ФМ" бр. 18/45); 

8. Решение за отворање на педагошки одделе-
нија ери Битолската и Штипската гимназија 
(„Службен весник на ФМ" бр. 24/45); 

9. Времени правилник за внатрешниот ред во 
затворите, паказ ате лно-поправите лнито домови и 
заводите за присилна работа (,,Службен весник на 
ФМ" бр. 26/45); 

10. Правилник за организирање на противпо-
жарната служба во ФМ ((„Службен весник на 
ФМ" бр. 26/45); 

11. Наредба на Министерството на внатрешните 
работи бр. 358 од 18-1-1946 година („Службен вес-
ник на ФМ" бр. 2/46) ; 

12. Начелни напатствија за заступтиците („Слу-
жбен весник на НРМ" бр. 4/46); 

13. Напатствие за приложување на Уредбата 
за востанување на право на пензија и Правилникот 
за извршување на истата уредба („Службен весник 
на НРМ" бр. 5/46); 

14. Напатствие за приложување на Уредбата за 
пензионирање на државните службеници („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 5/46); 

15. Решение за изменување на Правилникот за 
сбрачунавање и наплатување на болничките трош-
кови во државните болници на Федерална Македо-
нија (,,Службен весник на НРМ" бр. 5/46); 

16. Наредба на Министерството на народно 
здравје („Службен весник на НРМ" бр. 9/46); 

17. Напатствие на Министерот за земјоделство 
и шумарство од 30-1У-1946 год. („Службен весник 
на НРМ" бр. 15/46); 

18. Правилни^ за полагање на завршен испит 
во нижите професионални училишта („Службен 
весник на НРМ" бр. 17/46); 

19. Правилник за организацијата и работата на 
курсот за нови основ-ни учители во македонските 
основни училишта („Службен весник на НРМ" бр. 
20/46); 

20. Правилник за организацијата и работата на 
курсот за времените основни учители во народните 
основни училишта („Службен весник на НРМ" бр. 
20/46); 

21. Решение за дневниците за службените па^ 
тувања за службениците на Владата на НРМ 
(,,Службен весник на НРМ" бр. 22/46); 

22. Временен правилник за работа на лица кои 
се осудени на присилна работа без лишување од 
слобода („Службен весник на НРМ" бр. 22/46); 

23. Наредба на Министерството на народното 
здравје („Службен весник на НРМ" бр. 23/46); 

24. Решение за работното време през летото во 
здравствените установи на територијата на НРМ 
(„Службен весник на НРМ" бр. 23/46); 

25. Правилник за организацијата, работата и ис-
питите на задолжителните курсеви за сите служ-
беници на министерствата, народните одбори и нив-
ните установи и претпријатија (,,Службен весник на 
НРМ" бр. 26/46); 

26. Правилник за изменување на Правилникот 
за извршување на Законот за аграрната реформа 
и внатрешна колонизација С,,Службен весник на 
НРМ" бр. 28/46); 

27. Напатствија за отварање и работа на вер-
ските училишта (,,Службен весник на НРМ" бр. 
29/46); 

28. Правилник за извршуваше на Законот за 
пензионирање и востановување правото на пензии 
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ја на службениците на бившите административно-
политички самоуправни единици на подрачјето на 
НРМ ^„Службен весник на НРМ" бр. 29/46, 7/47); 

29. Уредба за изменетиве и дополнение на Уред-
бата за регулирање на платите на државните служ-
беници во ФМ" („Службен весник на НРМ" бр. 
5/47); 

30. Уредба за образување на Државен арбитра-
жен совет при Владата на НРМ в,,Службен весник 
на НРМ" бр. 7/47); 

31. Уредба за оснивање државни арбитражни со-
вети на подрачјето на Народна Република Македо-
нија („Службен весник на НРМ" бр. 7/47); 

32. Решение на Владата на Народна Република 
Македонија за поареување материјалната полож-
ба на учителите („Службен весник 'на НРМ" бр. 
8/47); 

33. Решение за определување возраста на уче-
ниците во тракторската струка во индустријата и 
занаетчиството 1 („Службен: весник: она НРМ" бр. 
10/47); 

34. Решение за начинот на исплата на помошта 
на фамилии на кои бранителите се наоѓаат на 
отслужување БОЈНИОТ срок во ЈА ((„Службен весник 
на НРМ" бр. 19/47); 

35. Правилник за работните книги на адво-
катите („Службен весник на НРМ" бр. 20/47); 

36. Уредба за создавање на Комисија за кине-
матографија во Владата на НРМ (,,Службен весник 
на НРМ" бр. 23/47); 

37. Напатствие за исполнување Уредбата за да-
нок на доход („Службен весник на НРМ бр. 27/47;; 

38. Напатствие за исполнување Уредбата за да-
нок на наследство и подароци („Службен весник на 
НРМ" бр. 28/47); 

39. Уредба за оснивање државна театарска шко-
ла во Скопје (,,Службен весник на НРМ" бр. 31/47); 

40. Решение за одредување на постојани судски 
денови вон седиштата на скопските судови („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 31/1947); 

41. Правилник за платите на адвокатските кан-
дидати („Службен весник на НРМ" бр. 31/47); 

42. Уредба за принадлежностите на државните 
службеници на Народна Република Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 32/47), 37/47 и 6/48); 

43. Уредба за принадлежностите на уметничкиот 
персонал во државна служба („Службен весник на 
НРМ" бр. 32/47); 

44. Уредба за платите на новинарите и публи-
цистите во' државна служба („Службен весник на 
НРМ" бр. 32/47); 

45. Правилник за дополнување на член 4 од 
Правилникот за начинот на исплатување на инва-
лидските принадлежности (,,Службен весник на 
НРМ" бр. 36/47); 

46. Правилник за устројство^ и работата на Др-
жавната театарска школа во Скопје ^,,Службен вес-
ник на НРМ" бр. 37/47); 

47. Правилник за полагање на приватните ис-
пити во средните земјоделски училишта („Службен 
весник на НРМ" бр. 2/48); 

48. Уредба за образување државни арбитражи 
на територијата на Народна Република Македонија 
(,,Службен весник на НРМ" бр. 5/48;; 

49. Времено напатствие за примената на член 
7 де 8 од Правилникот за надокнада на разложите 

на службените патувања и селидби на државните 
службеници во НРМ („Службен весник на НРМ" 
бр. 5/48); 

50. Напатствие за издавање потврди за чување 
на работничките книшки („Службен весник на 
НРМ" бр. 6/48); 

51. Правилник за организација на ицдустриско-
заводската милиција (,,Службен весник на НРМ" 
бр. 7/48); 

52. Напатствие за исплата додатокот на деца 
(„Службен весник на НРМ" бр. 8/48); 

53. Уредба за оснивање Средна политичка шко-
ла во Скопје („Службен весник на НРМ" бр. 18/48); 

54. Напатствие за исполнување Уредба за ме-
стен самодопринос ((,,Службен весник на НРМ" бр. 
8/48); 

55. Напатствие за реконструкцијата (обнова) на 
уништените матични книги на родените („Службен 
весник на НРМ" бр. 23/48); 

56. Напатствие1 за препишување матичните кни-
ги (книгата на родените, венчаните и умрените), кои 
што се родени на подрачјето на НРМ пред 9 мај 
1946 година С,,Службен весник на НРМ" бр. 20/43); 

57. Правилнине за посебните лични додатоци на 
државните службеници на НРМ (,,Службен весник 
на НРМ" бр. 26/48); 

58. Правилник за приправничката служба и 
стручните испити, специјалистичкиот стаж и ис-
питите за специјализација на лекарите, стручните 
курсеви и течаеви за оспособување и задолжителна 
усовршување на службениците од здравствената 
струка („Службен весник на НРМ" бр. 34/48); 

59. Правилник за организација и работа на до-
мовите за старци („Службен весник на НРМ" бр. 
37/48); 

60. Решение за опфаќање на деца кои што под-
лежат на задолжително школување во основните 
училишта (1,,Службен весник на НРМ" бр. 37/48); 

61. Напатствие за извршување на Уредбата ча 
контрола на прометот со недвижности („Службен 
весник на НРМ" бр. ,1/49 и 13/50); 

62. Правилник за исплаќање прениски додаток 
на просветните инструктори и просветните рефе-
ренти на околиските односно градските (реонските; 
народни одбори („Службен весник на НРМ" бр. 
2/49); 

63. Уредба за данокот на доход (),,Службен вес-
ник на НРМ" бр. 3, 49, 8/50, 4/52 и 3/53); 

64. Правилник за платите по ефектот на работа 
и премисли додатоци на државните службеници на 
работа по проектирањето' („Службен весник на 
НРМ" бр. 5/49); 

65. Правилник за извршување Законот за пен-
зиони,рање и востановување правото на пензија 
на бившите самоуправни службеници и пензионери 
на подрачјето на Народна Република Македонија 
(,,Службен весник на НРМ" бр. 5/49;; 

66. Уредба за стипендии на учениците од сред-
ните учителски и средните стручни школи (,,Служ-
бен весник: /на НРМ" бр. 6/49); 

67. Уредба за доделување поедини знамиња ча 
најзаслужни работни колективи на претпријатијата 
од рапубликанско и локално значење во НРМ 
(„Службен весник на НРМ" бр. 6 /̂49); 

68. Напатствие за начинот на специфицирањето 
И документирањето на разликите во цената ц 
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теријалот за суровини, полупроизводи, помошен и 
погонски материјал ((„Службен весник на НРМ" 
бр. 6Ј/49); 

69. Решение за намалување работното време на 
работниците — слушатели на работничкиот техни-
кум на Министерството на индустријата и рудар-
ството („Службен весник на НРМ" бр. 7/49); 

70. Наредба за сузбивање на губарот („Службен 
весник на НРМ" бр. 8/49); 

71. Правилник за полуматурск,и испит („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 12/49 и 10/50); 

72. Наредба за задолжително пријавување за-
лихите на шеќер, сапун, маснотии и огревен мате-
ријал на подрачјето на Народна Република Маке-
донија О,,Службен весник на НРМ" бр. 13/49); 

73. Напатствие за заштита на шумите и шум -
ските дрвја против штетни инсекти и заразни бо-
лести („Службен весник на НРМ" бр. 16/49); 

74. Уредба за Вишата педагошка школа во 
Скопје („Службен весник на НРМ" бр. 19/49); 

75. Правилник за организација и работа на 
Вишата педаго-шка школа во Скопје („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 23/49); 

76. Наредба за задолжително пријавување па 
ракиџиските казани, соѕиданите казани за печење 
на ракија и на дестилационите апарати и за за-
должително пријавување на уемот добиен од пече-
ње на ракија („Службен весник на НРМ" бр. 25/49); 

77. Решение за оштетениот ценовник за убиена, 
ранета или фатена дивина („Службен весник на 
НРМ" бр. 27/49 и 4/50); 

78. Наредба за образување комисии за борба 
против губарот (I,,Службен весник на НРМ" бр. 
3/50); 

79. Решение за оснивање комисија по праша-
њата за експропријации („Службен весник на НРМ" 
бр. 3/50); 

80. Правилник за одредување на земјиштата во 
кои што не смее да се пушта добиток на паша 
(„Службен весник на НРМ" бр. 4/50); 

81. Решение за оснивање Средна управна шко-
ла во Скопје ((,,Службен весник на НРМ" бр. 4/50); 

82. Решение за оснивање на Административна 
школа во Скопје („Службен весник на НРМ" 
бр. 4/50); 

83. Правилник за извршување на админмстра-
тивно-прину дите лн а мерка општествено -пол езна ра-
бота („Службен весник на НРМ" бр. 10/50); 

84. Уредба за надзор над производството и про-
метот на детски играчки ^,Службен весник на 
НРМ" бр 10/50); 

85. Уредба за оснивање Државна филхармонија 
на НРМ („Службен весник на НРМ" бр. 11/50 и 
30/54); 

86. Правилник за извршување на Уредбата за 
надзор над производството и прометот на детски 
играчки („Службен весник на НРМ" бр. 15/50); 

87. Типски правила за доброволните противпо-
жарни друштва ((,,Службен весник на НРМ" ф . 
22/50); 

88. Типски правила за околиските (градските) 
сојузи на доброволните противпожарни друштва 
(„Службен весник на НРМ" бр. 22/50); 

89. Напатствие за спроведување Наредбата за 
задолжително означување годината на завршетокот 
на објектите за капитална изградба к на објектите 

за друштвени стандард („Службен весник на НРМ" 
бр. 25/50); 

90. Напатствие за евиденцијата на материјалот 
и готовите производи ка ј државните стопански 
претпријатија од локално значење (,,Службен вес-
ник на НРМ" бр. 27/50); 

91. Напатствие за составот, изборот и работата 
на куќните совети и на општото собрание на стана-
рите („Службен весник на НРМ" бр. 33/50); 

92. Уредба за оснивање на Технички факултет 
во Скопје С,,Службен весник на НРМ" бр. 34/50); 

93. Решение за одредување на матични подра-
чја („Службен весник на НРМ" бр. 35/50); 

94. Правилник за униформата на членовите на 
оперативните единици и функционерите на добро-
волните противпожарни друштва („Службен весник 
на НРМ" бр. 4/51); 

95. Правилник за функциите и чиновите на до-
броволните противпожарни друштва О,, Службен 
весник на НРМ" бр. 6/51); 

96. Наредба за роковите за составување, пре-
гледување и одобрување завршните сметки на др-
жавните стопански претпријатија под стопанска 
управа на локалните органи (,,Службен весник на 
НРМ" бр. 6/51); 

97. Правилник за обавување занаетчиски деј-
ности без постојано пословео место („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 15/51); 

98. Решение за одредување една адвокатска ко-
мора на НРМ С,,Службен весник на НРМ" бр. 19/51); 

99. Напатствие за процена на полската штета 
(„Службен весник на НРМ" бр. 19/52); 

100. Решение за обновување на уништените ма-
тични книги на родените од 1900 година — 9 мај 
1946 година („Службен весник на НРМ" бр. 28/51); 

101. Уредба за оснивање на Правио-еконо мски 
факултет на Универзитетот во Скопје С,,Службен 
весник ,на НРМ" бр. 31/51); 

102. Решение за задолжително полагање маке-
донски јазик и национална историја на стручните 
испити за државни службеници („Службен весник 
на НРМ" бр. (1/52); 

103. Уредба за стопанските дејности што со 
слични на занаети и за условите и начинот на нив-
ното обавување („Службен весник на НРМ" бр. 
3/52 и 34/53); 

104. Правилник за постапката на ликвидацијата 
на занаетчиските задруги („Службен весник на 
НРМ" бр. 17/52); 

105. Решение за оснивање комисии за ревизија 
на идејни и главни проекти при народните одбори 
(„Службен весник на НРМ" бр. 24/52); 

106. Правилник за оснивање, состав и работа на 
лекарските комисии („Службен весник на НРМ" 
бр. 27/52); 

107. Уредба за работни односи и плаќање на до-
машниот помошен персонал О,, Службен весник на 
НРМ" бр. 34/52); 

108. Наредба за задолжително сузбивање на 
плевелите („Службен весник на НРМ" бр. 36/52); 
обртните средства на стопанските организации на 

109. Решение за коефициентите на сонувањето 
на обртните средства на стопанските организации на 
подрачјето на Народна Република Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 32 и 36/52); 
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НО. Решение за оснивање Техничка секција за 
патишта О,, Службен весник на НРМ" бр. 37/52); 

111. Напатствие за спроведување на Уредбата за 
забрана на се зида со плитари и за з а п а з у в а њ е 
хигиенските услови за ста,нбените згради („Службен 
весник на НРМ" бр. 37/52); 

112. Уредба за оснивање самостојни републички 
органи на државната управа во областа на стопан-
ството („Службен весник на НРМ" бр. 7/53); 

113. Решение за определување на туристички 
места во кои не се дава попуст на ,лицата на го-
дишен одмор ^,Службен весник на НРМ" бр. 12/53 
и 26/53); 

114. Уредба за издавање на занаетчиски работи 
и транспортни услуги на изведување по пат на јав-
но наддавање (,,Службен весник на НРМ" бр. 17/53); 

115. Одлука за пренесување надлежноста за 
давање согласност на решенијата за систематиза -
ција на службеничките работни места во народ-
ните одбори („Службен весник на НРМ" бр. 17/53): 

116. Упатство' за оснивањето и организацијата 
на домовите за народ,но здравје ^,,Службен весник 
на НРМ" бр, 17/53;) 

117. Правилник за спроведување на Уредбата за 
издавање на занаетчиски работи и транспортни ус-
луги на изведување по пат на јавно наддавање 
(„,Службен весник на НРМ" бр. 33/53); 

118. Правилник за полагање испит за трговски 
помошник („Службен весник на НРМ" бр. 35/53); 

119. Решение за одредување на износи за по-
кривање на трошковите на трговијата на големо1 за 
маст и зејтин („Службен весник на НРМ" бр. 41/53;; 

120. Одлука за даночните стопи на данокот на 
доход за 1953 година (I,,Службен; весник на НРМ" 
бр. 1/54); 

121. Правилник за организацијата и работата на 
домовите за народно здравје („Службен весник на 
НРМ" бр. 2/54); 

122. Одлука за даночните стопи на данокот на 
доход за 1954 година („Службен весник на НРМ" 
бр. 7/54); 

123. Упатство за полагање стручни испити за 
звања на полуквалификуван, квалификуван и ви-
сококвалификуван работник во угостителската стру-
ка („Службен весник на НРМ" бр. 7/54;; 

124. Решение за оснивање заедница на електро-
стопанските претпријатија на подрачјето на Народ-
на Република Македонија ((„Службен весник на 
НРМ" бр). 11/54); 

125. Уредба за издавање на летни и зимски па-
сишта на користење по пат на јавно наддавање 
(„Службен весник на НРМ" бр. 12/54); 

126. Решение за определување на минимална га 
годишна закупнина за користење на зимските и 
летните пасишта и пасиштата во шума („Службен 
весник на НРМ" бр. 12/54); 

127. Решение за определување минимални про-
дајни цени на дрвата на корен (шумска такса; 
((„Службен весник на НРМ" бр. 12/54); 

128. Правилник за спроведување на Уредбата за 
издавање на летни и зимски пасишта на користење 
по пат на јавно наддавање („Службен весник на 
НРМ" бр. 13/54); 

129. Одлука за условната под кои се одобруваат 
заеми за довршување, реконструкција, рационали-

зација и за унапредување на стопанството од Ре-
публичкиот инвестиционен фонд, („Службен весник 
на НРМ" бр. 14/54); 

130. Решение на Извршниот совет бр, 76 од 
15 април 1954 година („Службен весник на НРМ" 
бр. 14/54;!; 

131. Решение' за Тарифата за продажба на елек 
трична енергија во 1954 година на подрачјето на 
Народна Република Македонија О,,Службен весник 
на НРМ" бр. 14/54); 

132. Тарифа за цените на електричната енер-
гија во 1954 година на подрачјето на Народна Ре-
публика Македонија („Службен весник на НРМ" 
бр. 14/54); 

133'. Решение за именување Комисија за рас-
пишување конкурс за назначување директори 
(„Службен весник на НРМ" бр. 20/54); 

134. Упатство за општите услови за снабдување 
со електрична енергија („Службен весник на НРМ" 
бр. 23'/54к 

135. Упатство за начинот на установувањето на 
потрошувачката на јаловата електрична енергија 
стварниот фактор на силата и начинот на пресмет-
нувањето („Службен ресник на НРМ" бр. 23/54); 

136. Одлука за расподелба на добивката на 
претпријатието за поштанско-телеграфско-телефон 
ски сообраќај - Скопје („Службен весник на НРМ" 
бр. 27/54); 

137. Упатство за организацијата на службата за 
јавните патишта, патен и езерски сообраќај на на-
родните одбори („Службен весник на НРМ" 
бр. 40/54); 

138. Уредба за условите под кои ќе се даваат 
заеми за инвестиции од Републичкиот инвестицио-
нен фонд во Народна Република Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 7/55); 

139. Решение за учеството на околиите во пре-
останатата добивка на градежните претпријатија 
односно нивните градилишта и погони О,, Службен 
весник на НРМ" бр. 13/55); 

140. Решение за процентот со кој се пресметува 
делот на добивката што му припаѓа на седиштето 
на градежното претпријатие („Службен весник на 
НРМ" бр. 13/55); 

141. Правилник за фондот за кадрови на Тр-
говската комора на НРМ („Службен весник на 
НРМ" бр 29/55); 

142. Правилник за фондот на кадрови на Соју-
зот на угостителските комори на НР Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 29/55;; 

143. Одлука за користење на средствата од фон-
дот за кадрови при Сојузот на угостителските ко-
мори на НР Македонија ^,Службен весник на НРМ" 
бр. 31/55); 

144. Одлука за оснивање заедница на претпри-
јатието за промет со жита на Народна Република 
Македонија („Службен весник на НРМ" бр. 35/55); 

145. Решение за одредување посебна комисија 
за назначување директори („Службен весник на 
НРМ" бр. 5/56); 

146. Одлука за расподелба на добивката на 
шумските стопанства („Службен весник на НРМ" 
бр. 16/56); 

147. Одлука за воведување приемен испит за 
упис на нови студенти на Медицинскиот факултет 
(,,Службен весник на НРМ" бр. 20/56); 



18 април 1959 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 13 - Стр. 2(1? 

148. Одлука за платите на државните секретари 
и другите раководни службеници во државните ор-
гани („Службен весник на НРМ" бр. 26/56); 

149. Решение за одредување подрачја на кои 
не можат да се основаат откупни станици („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 29/56); 

150. Одлука за делот на добивката што изда-
вачките претпријатија го внесуваат во фондот за 
унапредувана на издавачката дејност („Службен 
весник на НРМ" бр. 30/56); 

151. Решение за одредување подрачја на кои 
не можат да се основаат откупни станици ^,Служ-
бен весник на НРМ" бр. 4/57); 

152. Уредба за Републичкиот фонд за истра-
жувачки работи („Службен весник на НРМ" 
бр. 16/57); 

153. Наредба за одредување подрачја на кои не 
можат да се осниваат откупни станици за откуп ча 
грозје (,,Службен весник на НРМ" бр. 16/57); 

154. Сите прописи за струк ите, распоред на зва-
њата по струки и за иринадлежностите по струки. 

II 
Со оваа одлука не се опфатени прописите што 

до нејзиното донесување се изречно укинати. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзи-

ното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 09-122/1 
18 март 1959 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

66. 

На основа член 7 од Правилата за организација 
и работа на Ансамблот за народни игри и песни на 
Народна Република Македонија „Танец" во Скопје, 
во врска со точка 1 од Одлуката за одредување Со-
ветот за култура на НРМ да врши права на осно-
вач спрема одредени установи (,,Службен весник на 
НРМ" бр. 10/58), Советот за култура на НР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ НА 

НРМ „ТАНЕЦ" ВО СКОПЈЕ 

1. За членови на Советот на Ансамблот за на-
родни игри и песни на НРМ „Танец" се именуваат: 

Назим Фируз, член на ВјК на Македонија 
Димче Мире, народен пратеник 
Гојко Секуловски, директор на ,,Вардар" филм 
Перо Коробар, директор на Историскиот музеј 
Владо Нечков, службеник во Радио-Скопје 
Цветко Мицевски, службеник во Ансамблот 

„Танец" 
Радица Трифунац, службеник во Ансамблот 

„Танец" 
Тодор Петровски, службеник во Ансамблот 

„Танец" 

2. Ова решение влегува во сила од денот на 
неговото донесување. 

Бр. 04-378/1-1959 
27 февруари 1959 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за култура на НРМ, 
Деса Милевска, с. р. 

Н 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Огласен дел 
КОНИ УРСИ 

НАРОДНАТА АПТЕКА „ЗДРАВЈЕ" - ОХРИД 

распишува 

КОНКУРС 
за еден ФАРМАЦЕФТ во аптеката 

Услови: положен стручен испит. 
Плата по Уредбата, положајна по правилникот 

на аптеката. 
Стапување на работа од 1-У-1959 година. 

(647) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
НА н о НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

распишува 

КОНКУРС 
за пополнување на работното место РЕФЕРЕНТ ПО 
ХОРТИКУЛТУРА ВО Секретаријатот за комуналии 

работи на НО на опшиената Куманово 

Услови: завршен Шумарски или Земјоделски 
факултет, положен стручен испит и најмалку 6 го-
дини практика на земјоделски работи. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а по ложа јна по Одлуката за положај нито 
плати на НО. 

Молбите со сите документи по чл. 31 од Законот 
за јавните службеници, како и кратка биографија 
за досегашната работа да се достават во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во 
„Службен весник на НРМ". (648; 

Врз основа на чл. 36 став 3 од Законот за јав-
ните службеници, Конкурсната комисија на Око-
лискиот завод за социјално осигурување, Битола 

-распишува 

КОНКУРС 

за прием во служба и тоа: 
1. Правен референт 1 
2. Референт по инвалиднини 1 

УСЛОВИ: 
1. За работното место под 1 завршен правен 

факултет, 
2. За работното место под 2 завршен правен 

факултет или управна школа. 
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Кандидатите своите молби да ги доставуваат 
до Конкурсната комисија на Заводот. 

Плата по Законот за јавните службеници, а по-
ложај на по Одлуката. 

Молбите ќе се примаат заклучно до 25. IV. 1959 
година. (Г730) 

Комисијата за засновање и откажуваше на ра-
ботните односи при Околиската станица за унапре-
дување на земјоделството — Охрид,, распишува 

КОНКУРС 
за пополнување на работам место во Станицата 

и тоа: 

1. Шеф на отсекот за заштита на растенијата 

Услови: завршен земјоделски факултет со или 
без практика на проблемите по заштита на расте-
нијата. 

Предност ќе имаат кандидатите со практика и 
положен државен стручен испит. 

Плата по Законот за јавните службеници, а по-
ложајна По одлуката на Народниот одбор на Ох-
ридска околија. 

Молбите ќе се примаат најдоцна 15 дена по обја 
вувањето на конкурсот во „Службен весник на 
НРМ". (1731) 

Комисијата за засновување и откажување на 
работни односи при Околиската станица за унапре-
дување на земјоделството — Охрид 

распишува 

КОНКУРС 
за пополнување на следните работни места во 

Станицата: 

1. Шеф на Отсекот за полјоделие, 
2. Шеф на Отсекот за лозарство. 
Услови: 
1. за работното место под 1. завршен земјодел-

ски факултет со или без практика; 
2. за работното место под 2. завршен земјодел-

ски факултет со или без практика. 
Предност ќе имаат кандидатите со практика и 

положен државен стручен: испит. 
Плата по Законот за јавните службеници, а по-

ложај на по одлуката на Народниот одбор на Ох -
ридска околија — Охрид. 

Молбите ќе се примаат заклучно со 30-1У-1959 
година. (646) 

Врз основа на член 164 од Законот за јавните 
службеници, Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на Кума,новска околија 

распишува 

К О Н К У Р С 
за ПРЕТСЕДАТЕЛ на Советот за прекршоци на 

Народниот одбор на Кумановска околија 

УСЛОВИ: завршен правен факултет, положен 
стручен испит и 5 години практика на правна, од-
носно управна работа. 

Молбите да се доставуваат лично или преку 
пошта до Комисијата за службенички работи на 

Народниот одбор на Кумановска околија во рок 
од 15 дена од објавувањето на конкурсот. Со мол-
бата да биде приложена и кратка биографија за 
текот на службата. (645) 

Врз основа на Заклучокот на Советот за про-
света, донесен на седницата одржана на ЗО-Ш-1959 
година, Секретаријатот за просвета на Народниот 
одбор на Скопска околија објавува 

КОНКУРС 
за пополнување на упразнетите места директори 
на училишта и управители на интернати на подрач-

јето на Скопска околија 

A. Со висока школска спрема, положен стручен 
испит и 10 години практика 

— директор на Економската школа; и 
— директор на Економската школа за возрасни. 

Б. Со висока или виша стручна спрема, положен 
стручен испит и 10 години практика 
— директор на Техничката школа; 
— директор на Техничката градежна "школа; и 
— директор на УЗУС ,Димитрие Туловиќ". 

B. Со висока, виша или средна стручна школа, 
положен стручен испит и над 10 години практика 
— директор на За,наетчиското градежно учи-

лиште; 
— директор на Основното училиште „Тефејуз"; 
— директор на Вечерното училиште „Алексан-

дар Урдаревски"; 
— директор на Основното училиште ,Д1 ок-

томври" ; 
— директор на Основното училиште „Даме 

Груев"; 
— директор на Основното училиште „Васил 

Главинов"; 
— управник на Интернатот на Учителско-до-

маќинската школа; и 
— управник на Интернатот на медицинските 

училишта. 

Г. Со виша школа, положен стручен испит и 5 го-
дини практика или средна стручна школа, по-
ложен стручен испит и 10 години практика 
— директор на Основното училиште, с Кучково 

Д. Со средна стручна спрема и положен стручен 
испит 
— учител и управител на Училиштето во село 

Копаница; 
- - учител и управител на Училиштето во село 

Ласкарци; 
— учител и управител на Училиштето во село 

Раовиќ; и 
— учител и управител на Училиштето во селе 

Матка. 

Вр. 5106/1 
11 април 1959 година 

Скопје 
Секретаријат за просвета на Народниот 

одбор на Скопска околија 
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Врз основа на Заклучокот на Советот за про-
света, донесен на седницата одржана на ЗО-Ш-1959 
година, Секретаријатот за просвета на Народниот 
одбор на Скопска околија објавува 

редовен 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетите наставнички 
и учителски места на подрачјето на Скопска 

околија за учебната 1959/60 година 

А. НАСТАВЕН КАДАР 

Места за кои е потребна висока школска спрема 
1. Средна техничка школа 

12. Музичка школа 
- професори по клавир 
- професор по корепетирање 
- професори по виолина 
- професор по стручни музички инстру-

менти 
- професор по кларинет 
- професор по труба и хорна 

градежни инженери 
геодетски инженери 
машински инженери 

- електро инженери 
професор по германски јазик 
професори по математика 
професор по македонски јазик 

2. Школа за социјални работници 
професори по право 
професор по статистика 
професор за социјална медицина и пси-
хопаталогија 

3. Гимназија „Орце Николов" 
- професор по историја 

4. Средна економска школа 
професори по книговодство 

- професор по право 
- професор по француски јазик 
- професор по германски јазик 

5. Школа за медицински сестри 
професор по паталогија, фармакологија, 
интерни и заразни болести 
професор по англиски јазик 
професор по латински јазик 

6. Гимназија „Јосип Броз — Тито" 
професор по математика 
професор сто физика 
професор по историја 

7. Учителска школа „Никола Карев" 
професор по биологија 

- професор по земјоделие 
професор по математика 
професор по цртање 

8. Гимназија „Цветан Димов" 
професор по англиски јазик 
професор по хемија 

9. Албанска учителска школа 
професор по француски јазик 
професор по хемија 

10. Мајсторска школа 
машински инженер 

11. Фискултурна школа 
професор по историја 
професор по француски јазик 

13. Школа за санитарни техничари 
— професор по микробиологија 1 
— професор по хигиена и хигиени чна 

заштита 1 
— професор по фармацевтска група предмети 1 

14. Школа за аптекарски техничари 
— професори по фармацеутска група 

предмети 2 
— професор по германски јазик 1 

15. Индустриска школа 
— професор по македонски јазик 1 

16. Школа за забави и заботехничари 
— професори по спомагал оти ја 2 

17. Балетска школа 
— професори по корепетирање 3 

18. УЗУС „Димитар Влахов" 
— професор по политичка економија 1 

19. Основна школа за возрасни „Благоја Давков" 
— професор по политичка економија 1 

Места за кои е потребна висока или виша 
школска спрема 

Предмет МАТЕМАТИКА 
За град 
— Основно училиште „Никола Вапцаров" 
— Основно училиште „Климент Охридски" 
— Основно училиште „Стив Наумов" 
— Основно училиште „Кирил и Методи" 

с. Маџари 
— Основно училиште ,,Моша Пијаде" 
— Основно училиште „Тефејуз" 
— Основно училиште „Васил Главинов" 
— Основно училиште ,Дане Сандански" 
— Основно' училиште „Даме Груев" 
— Основно училиште „Владо Тасевски" 
— Основно училиште ,,Ѓуро Салај" 
— Основно училиште „11 октомври" 
— Основно училиште „Глигор Прличев" 
— Основно училиште ,,Кирил Пејчиновиќ" 
— Основно училиште „Браќа Миладинови" 

За село 
— Основно училиште, с, Ракотинци 
— Основно училиште „Мирче Ацев" Ѓорче 

Петров 
— Основно училиште „Моша Пијаде" 

Ѓорче Петров 
— Основно училиште во с. Драчево 
— Основно училиште во с. Студеничани 

Предмет МАТЕМАТИКА — ФИЗИКА 
За град 
— Учителско-домаќинска школа 
- УЗУС „Димитар Влахов" 
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— УЗУС „Никола Тесла" 
— УЗУС „Коце Металец" 
— Фискултурна школа 
— Индустриска школа 
— Основно училиште „Моша Пијаде" 
— Основно училиште „,,Лирија" 
— Основно училиште „Тефејуз" 
— Основно училиште ,,Владо Тасевски" 
— Основно училиште „Карпуш" 
— Основно училиште „Њетош" 
— Основно училиште ,,Коле Неделков" 
— Основно училиште „Владимир Назор" 
— Основно училиште „К. Шапкаров" 
— Основна школа за возрасни ,,В. Давков" 

За село 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 

училиште с. 
училиште с, 
училиште с. 
училиште с. 
училиште с. 
училиште с. 
училиште с. 

Рашче 
Кучково 
Љубанци 
Кучевиште 
Петровец 
Миладиновци 
Зелениково 

Предмет ФИЗИКА 
За град 
— Основно училиште „Стив Наумов" 
— Основно училиште „Даме Груев" 
— Основно училиште ,,Ѓуро Салај" 
— Основно училиште „Глитор Прличев" 
— Основно училиште за возрасни „В. Давков0 

За село 
— Основно училиште, с. Ракотинци 

Предмет ФИЗИКА — ХЕМИЈА 
За град 

— Основно училиште ,Дане Сандански" 

За село 
— Основно училиште „Мирче Ацев", Ѓорче 

Петров 
— Основно училиште „Моша Пијаде", 

Ѓорче Петров 

— Основно училиште ,,Моша Пијаде", 
Ѓорче Петров 

Предмет МАКЕДОНСКИ - СРПСКИ ЈАЗИК 
За град 
— Основно училиште „Ѓуро Салај" 
— Основно училиште „Кочо Рацин" 
— Основно училиште ,Даме Груев" 

Предмет СРПСКИ ЈАЗИК 
За град 
— Основно училиште „Климент Охридски" 
— Основно училиште „Даме Груев" 
— Основно училиште ,,Коле Неделковски" 
— Основно училиште „Глигор Прличев" 

За село 
— Основно училиште „Моша Пијаде", 

Ѓорче Петров 
— Основно училиште Ракотинци 
— Основно училиште Љубанци 
— Основно училиште Кучевиште 
— Основно училиште Драчево 

Предмет ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 
За град 

1 — Основно училиште ,,Ѓуро Салај" 
1 — Основно училиште „Кочо Рацин" 
1 — Основно училиште „Карпуш" 
1 — Основно училиште „Моша Пијаде" 

— Основно училиште Маџари 
1 За село 

— Основно училиште с. Драчево 
— Основно училиште с. Зелениково 
— Основно училиште с. Студеничани 

1 — Основно училиште с. Петровец 
— Основно училиште с. Миладиновци 
— Основно училиште с. Љубанци 

1 — Основно училиште с. Кучевиште 
— Основно училиште с. Ракотинци 

1 — Основно училиште с. Кучково 

Предмет МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 
За град 
— Основно училиште „К. Ј. — Питу" 1 
— Основно училиште „Браќа Миладинови" 1 
— Основно училиште „Гоце Делчев" 1 
— Основно училиште ,ДБегош" 2 
— Основно училиште „Јане Сандански" 1 
— Основно училиште „Никола Вапцаров" 1 
— Основно училиште ,,Стив Наумов" 1 
— Основно училиште „Тефејуз" 1 
— Основно' училиште „Кирил и Методи", 

с. Маџари 1 

За село 
— Основно училиште Драчево 1 
— Основно училиште Студеничани 1 
— Основно училиште Петровец 1 
— Основно училиште' Љубанци 1 
— Основно училиште К,учевиште 1 
— Основно училиште Ракотинци 1 
— Основно училиште Кучково 1 
— Основно училиште Рашче 1 

Предмет ШИПТАРСКЈС ЈАЗИК 
— Основно училиште „Лирија" 1 
— Основно училиште с. Рашче 1 

Предмет ТУРСКИ ЈАЗИК 
— Основно училиште ,,Тефејуз" 2 

Предмет ИСТОРИЈА 
За град 
— Основно' училиште „Лирија" 1 
— Основно училиште „,Коле Неделковски" 1 

За село 
— Основно училиште „Мирче Ацев", 

Ѓорче Петров 1 
— Основно училиште „Моша Пијаде", 

Ѓорче Петров 1 
— Основно училиште Ракотинци 1 
— Основно училиште Петровец 1 
— Основно училиште Миладиновци 1 
— Основно училиште Драчево 1 
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Предмет ИСТОРИЈА — ГЕОГРАФИЈА 
За град 
— Основно училиште „Коле Недел-ковски" 1 
— Основно училиште ,Д-Бегош" 2 
— Основно училиште „Кирил и Методи", 

с. Маџари 1 

За село 
— Основно училиште Рашче I 
— Основно училиште Кучково 1 
— Основно училиште Љубанци 1 
— Основно училиште Кучевиште 1 
— Основно утгшшште Зелениково 1 
— Основно училиште Студеничани 1 

Предмет ГЕОГРАФИЈА 
За град 
— Основно училиште „Стив Наумов" 
— Основно училиште ,,Тефејуз" 

За село 
— Основно училиште „Мирче Ацев", 

Ѓорче Петров 
— Основно училиште „Моша Пијаде'", 

Ѓорче Петров 
— Основно училиште Ракотинци 
— Основно училиште Миладиновци 
— Основно училиште Драчево 

Предмет БИОЛОГИЈА 
За град 
— Основно училиште „Кочо Рацин" 1 
— Основно училиште „Коле Неделков" 1 
— Основно училиште „Стив Наумов" 1 
— Основно училиште „Кирил и Методи" 

I 1Маџ^ри 1 

За село 
— Основно училиште, с. Студеничани 1 

Предмет БИОЛОГИЈА - ХЕМИЈА 
За град 
— Основно училиште „Ѓуро Салај" 1 
— Основно училиште ,,Тефејуз" 1 
— Основно училиште „Јордан Хаџиконстан-

тинов — Џинот 1 
— Основно училиште ,ДС. Ј. Питу" 1 
— Основно училиште „Коле Неделков" 1 
— Основно училиште „,Моша Пијаде" 1 
— Учителско-домаќинска школа 1 

За село 
— Основно училиште, с. Петровец 1 
— Основно училиште, с. Кучевиште 1 
— Основно училиште, с. Кучково 1 

Предмет ХЕМИЈА 
— Основно училиште за возрасни „Благој 

Давков" 1 

Предмет ЦРТАЊЕ 
За град 
— Основно училиште „Коле Неделков" 1 
— Основно училиште „К. Шапкаров" 1 
— Основно училиште „Ј. Сандански" 1 

— Основно училиште „Кл. Охридски'' 1 
— Основно училиште ,,Моша Пијаде" 1 

За село 
— Основно училиште, с. Ракотинци 1 

Места за кои е потребна виша или средна стручна 
спрема 

Предмет МУЗИКА 
За град 
— Гимназија ,Д осип Броз Тито" 1 
— Учителска школа „Никола Карев" 1 
— Фискултурна школа I 
— Основно училиште „Лирија" 1 
— Основно училиште „Његош" 1 
— Основно училиште ,,Коле Неделков" 2 
— Основно училиште „11 октомври" 1 
— Основно училиште „К. Ј. Питу" 1 

За село 
— Основно училиште-, с. Зелениково 1 
— Основно училиште, с. Петровец 1 
— Основно училиште, с. Миладиновци 1 
— Основно училиште, с. Лубанци 1 
— Основно училиште, с. Кучевиште 1 

Предмет ФИСКУЛТУРА 
За град 
— Албанска учителска школа 1 
— Средна техничка школа 1 
— Трговска школа 1 
— УЗУС „Коце Металец" 2 
— УЗУС „Димитрие Туцовиќ" 1 
— Основно училиште „Иво Рибар — Лола" 1 
— Основно училиште „Глигор Прличев" 1 
— Основно училиште „Гоце Делчев" 1 
— Основно училиште „Његош" 1 
— Основно училиште „Коле Неделков" 1 
— Основно училиште „Васил Главинов" 1 
— Основно училиште „Даме Груев" 1 
— Основно училиште ,ДСл. Охридски" 1 
— Основно училиште „Лирија" 1 
— Основно училиште „Кирил и Методи" 

Маџари I 

За село 
— Основно училиште, с. Ракотинци 1 
— Основно училиште ,,Мирче Ацев" Ѓорче 

Петров 1 
— Основно училиште „Моша Пијаде" Ѓорче 

Петров 1 
— Основно училиште, с. Миладиновци 1 
— Основно училиште, с. Драчево 1 
— Основно училиште, с. Зелениково 1 

Предмет ФИСКУЛТУРА И МУЗИКА 
— Основно училиште, с. Рашче 1 

Предмет МУЗИКА И ЦРТАЊЕ 
— Основно училиште, с. Кучково I 

Предмет ФИСКУЛТУРА И ЦРТАЊЕ 
— Основно училиште, с. Петровец 1 
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Предмет ДОМАЌИНСТВО 
— Основно училиште „Вл. Назор" - Скопје 1 

Предмет ПРЕДВОЈНИЧКА ОБУКА 
— УЗУС „Никола Тесла 1 
— Учителска школа „Никола Карев" 1 

I 
Предмет ПОЛИТЕХНИЧКО ВИ ОПИТ А НИЕ 
За град 
— Основно училиште „Вл. Назор" 1 
— Основно училиште „К. Ј. Питу" I 
— Основно училиште „К. Пејчиновиќ" 1 
— Основно училиште ,Дочо Рацин" 1 
— Основно училиште „Његош" 1 
— Основно' училиште „Васил Главинов" 1 
— Основно училиште ,Д1во Рибар — Лола" 1 
— Основно училиште „Глигор Прличев" 1 
— Основно училиште „Кузман Шапкаров" 1 
— Основно училиште „Гоце Делчев", 1 
— Основно училиште „Коле Неделков" 1 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Техничко цртање 

— Мајсторска школа 1 

Електромрежа 
— Индустриско училиште 1 

Забарство 
— Училиште за забари 1 

Градежна техника 
— Занаетчиско градежно училиште 2 

Балет 
— Балетска школа 2 

Медицински сестри 
— Училиште за болничар^ 4 

Места за кои е потребна средна стручна спрема или 
квалификација за висококвалификуван работник 

Учители по практика — машинци 

— УЗУС „Никола Тесла" 4 
— Средна техничка школа 2 

Учители по практика — кожарци 
— УЗУС ,,Димитар Влахов" 1 

Учители по практика — трговија 
— Трговска школа ^ 3 

Учители по практика — електричари 
— Индустриска школа 1 
— Средна техничка школа 1 

Учители по практика — готвачи 
-— Угостителска школа 2 

Б. ОСНОВНИ УЧИТЕЛИ 

а) Учители за основни школи со наставен јазик 
македонски 

За град 
— Основно училиште „Васил Главинов" 3 
— Основно училиште „Јане Сандански" 1 
-— Основно училиште „Кочо Рацин" 1 

— Основно^ 
— Основио 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 

Маџари 

За село 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основно 
— Основано 
— Основно 
— Основно 

училиште „29 ноември" 
училиште „11 октомври" 
училиште „К. Пејчиновиќ" 
училиште „Бр. Миладинови" 
училиште „К. Шапкарев" 
училиште ,Дуро Салај" 
училиште „Доситеј Обрадовиќ" 
училиште „Рајко Жинзифов" 
училиште ,,Стив Наумов" 

училиште „Кирил и Методи" 

училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 
училиште, с. 

Долно Нерези 
Горно Лисиче 
Петровец 
Миладиновци 
Сушица 
Текоја 
Јурумлери 

Мршевци 
Белимбегово 
Кожле 
Долно Коњари 
Љубанци 
Кучевиште 
Бродец 
Бардовци 
Волково 
Кучково 
Добри Дол 
Дошло Соње 
Говрлево 
Јаболци 
Нова Брезница 
Држилово 
Елово 
Цветово 
Умово 
Осинчани 
Долно Количани 

б) Учители за основни школи со наставен јазик 
српски 

— Основно училиште, с. Батинци 2 
— Основно училиште, с. Долно' Коњари 1 

в) Учители за основни школи со наставен јазик 
шиптарски 

За град 
— Основно училиште „Моша Пијаде" 3 
— Основно училиште „Лирија" 1 

За село 
— Основно' училиште, с. Долно' Нерези 1 
— Основно училиште, с. Синџелиќ 1 
— Основно училиште, с. Мојанци 1 
— Основно училиште, с. Долно Блаце 1 
— Основно училиште, с. Горно Блаце 2 
— Основно училиште, с. Љуботен 2 
— Основно училиште, с. Брест 3 
— Основно училиште, с. Семениште 
— Основно училиште, с. Ласкарци 
— Основно училиште, с. Свилари 
— Основно училиште, с. Горно Свиларе 
— Основно училиште, с. Радуша 
— Основно училиште, с. Рашче 
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— Основно училиште, с. Чифлик 1 
— Основно училиште, с. Св. Петка 1 
— Основно училиште, с. Јаболци 1 
— Основно училиште, с. Патишка Река 2 
— Основно училиште, с. Црни Врх 2 
— Основно училиште, с. Малчиште 1 
— Основно училиште, с. Морале 1 
— Основно училиште, с. Батинци 1 
— Основно училиште, с. Р авни Габер 1 
— Основно училиште, с. Гор. Количани 1 
— Основно училиште, с. Црвена Вода 1 
— Основно училиште, с. Драчевица 1 
— Основно училиште, с. Алдинци 1 
— Основно училиште, с. Смесница 1 
— Основно училиште, с. Вражале 2 
— Основно училиште, с. Дејковец 1 
— Основно учили,ште, с. Добрино 1 
— Основно училиште, с. Тисовица 1 

г) Учители за основни школи со наставен јазик 
турски 

За град 
— Основно училиште „Тефејуз" 3 
— Основно училиште „Вук Караџиќ" 8 

За село 
— Основно училиште, с. Средно Коњаре 2 

д) Учители за помошни (Специјални паралелки) 
— Основно училиште ,ДБегош" 1 
— Основно училиште „Јане Сандански 1 

В. ВИСПИТАЧИ ВО ДЕТСКИ ГРАДИНКИ И 
ЗАБАВИШТА 

а) Воспитани во градинки со македонски јазик 

— Детска градинка „Орце Николов" 1 
— Забавиште „Братство единство" 1 

б) Воспитачи во градинки со турски јазик 
— Забавиште „Братство единство" 1 

У С Л О В И : 

Учителите што ќе конкурираат во школите во 
градот треба да имаат положено државен стручен 
испит и минимум 4 години учителска практика. 

На учителите во селата им припаѓа бесплатен 
стан и огрев, во колку ги исполнуваат условите по 
Одлуката за бесплатен стан и огрев. 

На Наставничкиот персонал по стручно — тео-
ретските и практичните ,предмети им следува одде-
лен додаток. 

Заинтересираните кандидати треба да се ја-
вуваат до школските одбори. Можат да се поднесу-
ваат молби и до повеќе ШКОЛСКИ одбори само во се-
која молба кандидатот е должен да наведе во која 
школа најповеќе би сакал да беде примен. 

Кон молбата треба да бидат приложени: 
1. податоци за движењето во службата и доку-

менти со кои се потврдуваат разложите поради кое 
се бара примањето на служба; 

2. документи за школски, односно стручните 
квалификации; 

3. препис од оценките — карактеристиките за 
работа во последните 3 години, во колк,у ќе се бара 
дрво назначување; 

Бр. 13 - Стр. 211 

4. сите документи предвидени во член 31 од За-
конот за јавните службеници. 

Во молбата треба да биде наведена точната 
адреса на боравењето на кандидатот во времето од 
15 до 25 јуни 1959 година. 

Рок за пријавување на конкурсот е 31-У-1959 
година. 

Број 5106Д 
11 април 1959 год. 

Скопје 
Секретаријат за просвета 

на Народниот одбор на Скопска 
околија (733) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 

ГОСТИВАР 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнето работно место и тоа: 

1. Началник на Секретаријатот за финансии 
Услови: завршен економски или правен факул-

тет или економски техиикум со положен стручен 
испит и практика во управна и финансиска струка. 

Молбите да се доставуваат до 30-1У-1959 година 
до Народниот одбор на општината — Комисија за 
службенички работи — Гостивар. (734) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА СЕКРЕТАРИЈА-
ТОТ ЗА ТРУД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на едно референтен работно место 

Услови: завршен правен факултет. 
Приоритет имаат лица со подолг работен стаж 
Основна плата по Законот за јавните службе-

ници, а гголожајна спрема Одлуката за положај ни-
то плати. 

Молбите со кратка биографија и со комплети-
рани документи предвидени по чл. 31 од Законот за 
јавните службеници, се доставуваат до Конкурсната 
комисија во рок од 15 дена од објавувањето на кон-
курсот. (735) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ДОМОТ ЗА 
НАРОДНО ЗДРАВЈЕ КРИВА ПАЛАНКА 

распишува 

К О Н К У Р С 
за прием на лекар за работа во амбулантата 

на Домот 

Услови: 
Лекар од општа практика и 1 година работен 

стаж. 
Плата по ЗЈС, а положајна по Правилникот за 

плати на Домот. 
Молби со документи по член 31 од ЗЈС, се при-

маат во рок од 15 дена од објавувањето на кон-
курсот. (736) 

6 Л Ѕ Ж В Ш ВЕСНИК НА НРМ 
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СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Рамиз Мухаремовски, од с. Лера, поднесе до 
овој суд тужба за развод на бракот против Медиха 
Рамизова Мухаремова, од с. Мургашево, а сега во 
неизвесност. Бидејќи тужената Медиха е во неиз-
весност и со непозната адреса, се поканува во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
,.Службен весник на НРМ" да се јави или одреди 
свој застапник:. Во противен случај, ќе и' биде од-
реден застапник но званична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 270/58. (5УЈ 

ОКРУЖЕН СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Окружен суд во Титов Велес во правната ра-
бота на тужителот Водна заедница „Прилепско 
Поле", Прилеп, против тужениот Аловски Исмаилов 
Ибраим, од с. Горно Врановци, сега со непознато бо-
равиште, за долгот од 480.000 динари, му го постави 
на тужениот за привремен застапник Панче Јова-
нов Медаров, адвокат од гр. Титов Велес, врз осно-
ва на член 77 ст. 2 точ. 4 од ЗПП, бидејќи бора-
виштето на тужениот е непознато и нема полно-
мошник. 

Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува тужениот по горе наведената правна работа 
се додека тужениот или неговиот полномошник не 
се јават пред судот, односно додека органот на ста-
рателството не го извести судот дека е поставен 
старател. 

Од Окружниот суд во Титов Велес. Г. бр. 109/58 
СбО) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Врз основа на решението на Секретаријатот за 

стопанство на Народниот одбор на општината Те-
тово бр. 04—14057 од 16-ХП-1958 год. е запишан ро 
регистарот на установите со самостојно финансира-
раѕље на страна 28, рег. бр. 1, установата под назив: 
Интернат при Вишата гимназија „Кирил Пејчи-
новиќ", со седиште во Тетово. Предмет на работе-
њето на установата е: сместување и исхрана на 
учениците. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на Тетовска околија бр. 01—9468/1 од 
г!22-Х-1958 год. 

Установата ќе ја застапува и потпишува упра-
вителот на интернатот Наумовски Томислав, а во 
негово отсуство благајникот на Вишата гимназија 
во Тетово Трпески Боро. 

Орган надлежен за работите и задачите на ин-
тернатот е Советот за школство на Народниот од-
бор на Тетовска околија. 

Од Секретаријатот за стопанство на Народниот 
одбор на општината Тетово, бр. 04—14057 од 16-ХП-
1959 год. (152) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Охрид бр. 13162/1 од 31-ХП-1958 год. 

е запишана во регистарот на установите со само-

стојно финансирање под рег. бр. 1 на страна 78—/9, 
установата под назив: Дом на културата во Охрид, 
со седиште во Охрид. Предмет на работењето на 
установата е: да ја развива и унапредува културно-
просветната, уметничката и забавната дејност во 
градот; да ја потиснува и се грижи за развива-
њето на културно-уметничката самодејност на 
трудбениците, да го поттикнува интересот кон кни-
гата, науката и научните достигнувања во разните 
области; материјално да го помага творештвото на 
уметниците и писателите преку распишување на 
,конкурси и доделување награди, кога обработуваат 
дела од животот на трудбениците и социјалистичка-
та изградба на вашата земја; да врши и други ра-
боти што ќе служат за издигање на културно-про-
светното и уметничкото творештво и социјалистич-
ката свест на трудбениците. 

Уста,новата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Охрид бр. 12561/1 од 
27-ХП-1958 год. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е: Советот за култура на Народниот одбор 
на општината Охрид. 

Установата ќе ја потпишува и застапува управ-
никот на установата Димче Петров Маленковски, 
ед Охрид. 

Бр. 13162/1—58 од Народниот одбор на општи-
ната Охрид. (154) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината Тополчани бр. 01—432/1 од 14-1-1959 
год е запишана во регистарот на установите со са-
мостојно финансирање на страна 2, рег. бр. 2, ус-
тановата под назив: Управа за општонародни имо-
ти, со седиште во с. Тополч.ани, Битолско. Предмет 
на работењето на установата е: да ги евидентира 
сите непокретни општонародни имоти, да врши 
надзор над користењето на општонародниот имот 
и да го издава под наем општонародниот имот на 
сите заинтересирани физички и правни лица. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Тополчани бр, 01—432/1 
од 14-1-1959 год. 

Со Управата за општонародни имоти управува 
управен одбор од 5 члена, а ќе ја потпишува и за-
стапува управителот Чапкуновски Томе. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Советот за стопанство на Народниот 
одбор на општината Тополчани. 

Бр. 01—432/1—59 од Народниот одбор на општи-
ната Тополчани. (332; 

Врз основа на решението од Одделението за 
општа управа на Народниот одбор на општината 
„Кале" — Скопје бр. 02—503 од 25-П-1959 год. е за-
пишана во' регистарот на установите со самостојно 
финансирање на страна 1, ред. бр. 2 установата под 
назив: Земјоделска станица на НО на Скопска око-
лија, со седиште во Скопје. Предмет на работењето 
на установата е: унапредување на земјоделството 
во Скопска околија со спроведување на нови орга-
низаторски средства кај широките земјоделски 
маси. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на Скопска околија бр. 26140 од 16-Х1-

1956 година. 



18 април 1959 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

Со установата управува управен одбор од 9 
члена, како колективен орган. Управник на уста-
новата е Саид Мустафа. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Секретаријатот за стопанство на НО на 
Скопска околија. 

Број 02—503/59 од Народниот одбор на општи -
ната ,ДСале" — Скопје. (37?) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Титов 
Велес, бр. 03—6978 од 16-Х-1958 год. е запишана во 
регистарот на установите со самостојно финанси 
рање на страна 9, рег. бр. 9 установата под назив. 
Околиски хигиенски завод, со седиште во Титов 
Велес. Предмет на работењето на установата е: а) 
да ги следи и проучува условите под кои живее и 
работи населението, ги проучува причините и т р а -
гите кои штетно влијаат врз здравјето на луѓето, 
работи на спречувањето и отстранувањето на при-
чините и последиците од заразните, паразитните, 
масовните и другите заболувања и им предлага на 
надлежните органи преземање на соответни мерки; 
б) презема мерки и учествува во спроведувањето на 
мерките за спречување и сузбивање на заразните, 
паразитните, масовните и другите заболувања; в) 
презема мерки за заштита на здравјето на загро 
зените лица и подрачја; г) работи на здравственото 
просветување и воспитување на населението; д) ја 
следи и координира стручно-методолопжата работа 
на здравствените домови и им укажува стручна по-
мош; ѓ) врши стручни услуги со своите специјали-
зирани служби и лаборатории; е) се грижи и пре-
зема мерки за стручно издигање и усовршување на 
здравствениот кадар; ж) бара од здравствените ус-
танови од подрачјето на околијата одредени ста-
тистички и други податоци и обавестувања од дело-
кругот на нивната работа; з) му дава на Советот за 
народно здравје на Народниот одбор на околијата 
односно па НР Македонија предлози и мислења за 
преземање на одделни здравствени мерки со цел да 
се заштити здравјето на населението. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на Титоввелешка околија — Титов Ве-
лес бр. (01—7427 од 29-1Х-1958 год. 

Установата ќе ја потпишува и застапува управ-
никот д-р Ѓоргов Страхил, д-р Живко Талевскл, 
пом. управник, и Олга Симсарова, секретар-бла-
гајник. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Советот за народно здравје на Народниот 
одбор на Титоввелешка околија. 

Бр. 6978/58 год. од Одделението за стопанство на 
Народниот одбор на општината Титов Велес. (469) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината „Идадија" — Скопје бр. 04-1233 од 11-
Ш-1959 година професорот инж. Ѓуро А идел, досе-
гашен директор на Институтот за студии и проек-
тирање при Техничкиот факултет, Скопје, од 1-П-
1959 година е сменет од должност, од која дата му 
престанува правото да ја потпишува установата. 

Бр. 13 - Стр. 2(1? 

Новоназначениот директор професорот инженер 
Стани сл ав Јефтимијадес е овластен да ја потпи-
шува установата, сметано од 1-П-1959 година. 

Бр. 04—1233/59 од Народниот одбор на општина-
та „Идадија" — Скопје. (463) 

ЛИКВИДАЦИЈА 
Врз основа на решението на Народниот одбор на 

општината Новаци, с. Новаци бр. 01—5374/1958 год. 
Земјоделското стопанство на општините Новаци и 
Бистрица „Црнско блато", с. Логоварди — Битолско 
е ставено во редовна ликвидација. 

Се покануваат должниците и поверителите на 
стопанството во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот да ги измират своите долгови, 
односно да ги пријават своите побарувања опрема 
стопанството. 

Од Ликвидационата комисија (383) 

Со решението Л. бр. 1/58 од 30 јануари 1958 г. 
е заклучена постапка за присилна ликвидација на 
Општата земјоделска задруга „Бел камен", с. Цре-
шево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, 31-Ш-
1959 година. 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот штембил на Централната аптека 
,д 1 октомври" — Скопје под назив: „Централна ап-
тека „11 октомври" — Скопје, се огласува за не-
важен. (657) 

Загубениот округли печат на Фабриката за тули 
и ќерамиди „Пролетер" - Скопје под назив: „Фа-
брика за тули и ќерамиди „Пролетер" — Скопје', 
се огласува за неважен. (607) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на дозволата од Советот за стопан -
ство на Народниот одбор на општината Чашка - -
Титоввелешка околија бр. 03—3097/1 од 1-УШ-1953 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 1, рег. бр. 6 занает-
чискиот дуќан под фирма: Слаткар Данијали Д. 
Фаридин, со седиште во Населба Чашка. Предмет 
на работењето на дуќанот е: посластичарски занает, 
преработка на млечни производи и др. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дани-
ја ли Д. Фаридин!. (220̂  

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Дебар бр. 03—2032 од 18-УШ-1958 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 134, рег. бр. 344 занает-
чискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Ферат Ри-
за Меметали, со седиште во Дебар. Предмет на р-а-
ботењето на дуќанот е: печење и продавање на ле-
блебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ферат 
Риза Меметалтт. (221) 
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Врз основа на дозволата од Советот за инду-
стрија и занаетчиство на Народниот одбор на оп-
штината Кочани бр. 04—3232/1 од 1-1Х-1958 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. бр. 11 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Леблебиџија Адем Шабан Саитов, со 
седиште во Кочани. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: печење и продавање на леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот А дом 
Шабан Саитов. 0222.) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината К угое-
ново бр. 05—4672/1—/1958 год. е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 230 рег. бр. 230 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Војо Радев ѓорѓевиќ, со седиште во Кума-
ново. Предмет на работењето на дуќанот е: услужно 
печење на ракија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Војо 
Радев ѓорѓевиќ (223) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кума-
ново бр. 05—7043/1—1958 год. е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 229, рег. бр. 229 занаетчискиот дуќа,н под 
фирма: Фризер Томислав Киров Стојчевски, со се-
диште во Куманово. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томи-
слав Киров Стојчевски. (224) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Титов Велес бр. 2567/1 од 17-1Х-1958 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 511, рег. бр. 503 занаетчис-
киот дуќан ,под фирма: Слаткар Ајрадин Ќамилоз, 
со седиште во Титов Велес, ул. „Маршал Тито" бр. 
158. Предмет на работењето на дуќанот е: правење 
и продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ајра-
дин Камилов. (228) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Кума-
ново бр. 05—7044/—1958 год. е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 231, рег. бр. 231 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Јажар Шабан Амета Идиќ, со седиште во 
Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е. 
правење и продавање на јажиња. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан 
Амета Идиќ. (225) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Титов Велес бр. 2210/1 од 17-1Х-1958 год, 
е занишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 510, рег. бр. 502 занаетчис-
киот дуќан под фирма: Столар Борис Трајков, со' 
седиште во Титов Велес, ул. „Петре Поп Арсов", 
бр. 7. Предмет на работењето на дуќанот е: столар-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Трајков. (1226) 

Врз основа на решението број 4130/1 од 22-1Х-
1958 год. занаетчискиот дуќан на Тодор Ристов Ку-
лаков, кој се наоѓаше во Неготино, на ул. ,/Страшо 
Пинџур" бр. 21 се преселува во' Скопје, на ул. „108'4 

бр. 21, општина „Кале". Овој дуќан и понатаму ќе 
го води сопственикот Тодор Кулаков, од Неготино, 
со постојано место на живеење во Скопје. Предмет 
на работењето на дуќанот е шиење на машки и 
женски облекла, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Ристов Кулаков. (229) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината „Кисела 
Вода" — Скопје бр. 6555/1958 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 6, рег. бр. 56 занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Леблебиџија Ејуп Ејупоски, со седиште во 
Скопје, ул. „Мирче Ацев" бр. 119. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: печење и продавање на 
леблебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Еј ута 
Еј укоски. (230) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
,стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 10548 од 17-1Х-1958 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 833, рег. бр. 60/58 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Електро инсталатер Добри Димитров 
Димовски, со седиште во Битола, ул. „Маршал Ти-
то" бр. 10. Предмет на работењето на дуќанот е: 
електроинсталатерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Добри 
Димитров Димовски. (231) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Титов Велес бр. 5890/1 од 17-1Х-1958 го-
дина е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 512, рег. бр. 504 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Шивач Круме Па-
нов, со седиште во Титов Велес, ул. „Браќа Поп Јор-
данов^' бр. 5. Предмет на работењето на дуќанот е: 
шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Круме 
Панов. (227) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Кавадарци 
бр. 03—6807/1 од 5-1Х-1958 год. е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 204, рег. бр. 204, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Саатчија Илија Атанасов Петровски, у.т. 
„7 септември". Предмет на работењето на дуќанот с: 
поправка на саати. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Атанасов Петровски. (232) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината „Кале4 

— Скопје бр. 8152 од 24-1Х-1958 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилтати 
под рег. бр. 109 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Јорганџија Рагип Мустафа Бошњаку, со седиште 
во Скопје, ул. ,Д35а" бр. 85а. Предмет на работења 
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то на дуќанот е: јорганџиски изработки и услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рагип 

Мустафа Бошњаку. (234; 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Титов Велес бр. 5685/1 од 2-Х-1958 год. 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 513, рег. бр. 505 занаетчи-
скиот дуќан под фирма: ЈСурчија Душан Донев, со 
седиште во Титов Велес, ул. ,Димитар Влахов" бр. 
55. Предмет на работењето на дуќанот е: ќурчиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Донев. (235) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината Би-
тола бр. 07—9585 од 23-УШ-1958 год. е запишан в ) 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 834, рег. бр. 61 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Вангел Христов Наумовски, со седи-
ште во Битола, ул. „Цане Василев" бр. 6. Предмет 
на работењето на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел 
Христов Наумовски. (236) 

Врз основа на дозволата од Советот за инду-
стрија и занаетчиство на Народниот одбор на оп-
штината Кочани бр. 04—3590/1 од 12-1Х-1958 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 208 занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер Петар Трифунов Давидков, со 
седиште во Кочани, ул. „Димитар Влахов". Пред-
мет на работењето на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потшишува сопственикот Петар 
Трифунов Давидков. (Ј237) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината ^Идади-
ја" - Скопје бр. 12474 од 8-1Х-1958 год, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници под рег. бр. 37 занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Шивачка Вера Борисова Манева, со седиште 
во Скопје, ул. „Скопска" бр. 10а. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: шиење на женски: алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вера 
Борисова Манева. (238) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05—26 од 21-Ш-1958 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 298, рег. бр. 298, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Методија Илиев Цветковски, со се-
диште во Прилеп, ул. „Републиканска" бр. 21. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: столарски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот МетЈ 
даја Илиев Цветковски. (204; 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05—26 од 8-У-1958 год. е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 299, рег. бр. 299 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Бошко Георгиев Петрески, со седи-

ште во Прилеп, ул. „Марксова" бр. НО. Предмет на 
работењето на дуќанот е: вршење занаетчиски сто-
ларски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боги л о 
Георгиев Петрески. (205ј 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05—2723 од 9-У1-1958 год. е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 301, рег. бр. 301 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Воденичар Ордан Ангелев Велески, со се-
диште во Прилеп (во место викано „Повод^ници") 
Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ордан 
Ангелев Велески. (206) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05—4227/58 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
303, рег. бр. 303 занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ножар Димитрија Стеванов Ивановски, со седиште 
во Прилеп, ул. „Ристе Секирчанец" бр. 29. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: правење и про-
давање на ножеви. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
трија Стеванов Ивановски. (207) 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за 
стопанство на Народниот одбор на општината При-
леп бр. 05—2417 од, 14-У-1958 год, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 300, рег. бр. 300 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Налбат Никола Атанасов Петкоски, со се 
диште во Прилеп, ул. „Републиканска" бр. 83. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: потковување 
добиток. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Атанасав Петкоски. (208; 

Врз основа на дозволата од Секретаријатот \.а 
стопанство на Народниот одбор на општината — Би-
тола бр. 07—9411 од 11-УП1-1958 год. е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 832, рег. бр. 59 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Папучар Коста Стефанов Илиевски, со се-
диште во Битола, ул. „Ордан Николов" бр. 45. 
Предмет на работењето на дуќанот е: правење и 
продавање на папуни. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста 
Стефанов Илиевски. (209) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината ,ДСа-
ле" — Скопје бр. 7827 од 29-УШ-Ш8 год. е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 13, рег. бр. 108 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Бербер Усеин Кадри Осман, со 
седиште во Скопје, ул. „Стиф Наумов" бр. 98. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: берберско услуга. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Усеин 
Кадри Осман, (210) 
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Врз основа на дозволата од Народниот одбор 
на општината Дебар бр. 03—8690/1 од 26-ХП-1958 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду 
ќани и работилници на страна 343, ' ,рег. бр. 195 за -
наетчискиот дуќан под фирма: Лимар Јани Садуш 
Сефедан, со седиште во Дебар, ул. „Б,ратство един-
ство" бр. 63. Предмет на работењето на дуќанот е. 
лимарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јани 
Садуш Сефедин. (212) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината „Ида-
дија" — Скопје бр. 9395 од 3-1Х-1958 год. е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници под рег. бр. 35 занаетчискиот дуќан лзд 
фирма: Столар Стојан Ангелов Стојановски, со се-
диште во Скопје, ул. „4" бр. 32. Предмет на раб 
тењето на дуќанот е: столарски изработки и ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Ангелов Стојановски. 

Врз основа на дозволата од Советот за инду-
стрија и занаетчиство на Народниот одбор на оп-
штината Кочани бр. 04—5033 од 6-1Х-1958 год. е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра -
ботилници на страна 204, рег. бр. 204 занаетчискиот 
дуќан' под фирма: Ориент — слаткар Неофит Хрис-
тов Костов, со седиште во Кочани. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: правење и продавање на 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неофит 
Христов Костов^ (1218) 

Врз основа на дозволата од Советот за инду-
стрија и занаетчиство' на Народниот одбор на оп-
штината Кочани бр. 04—5240 од 6-1Х-1958 год. е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 206 рег. бр. 206 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Колар Мите Јорданов Тодоров, 
со седиште во с. Тркање. Предмет на работењето р а 
дуќанот е: коларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мите 
Јорданов Тодоров. (219) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината „Идади-
ја" — Скопје бр. 12406 од 4-1Х-1958 год. е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници под рег. бр. 36 занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Столар Душан Младенов Николов, со седиште 
во Скопје, ул. „262" бр. 24. Предмет на работењето 
на дуќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Младенов Николов. (215) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Гостивар — Секретаријат за стопанство 
бр. 04—454/1 од 6-Ш-1959 год. е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 61, ред. бр. 478 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бравар Шабан Идризов Ханџиу, со седиште 
во Гостивар, ул. „Димитар Влахов" бр. 14. Предмет 
на работењето на дуќанот е: браварски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан 
Идризов Ханџиу. (95) 

Врз основа на дозволата од Советот за инду-
стрија и занаетчиство на Народниот одбор на оп-
штината Кочани бр. 04—3384 од 6-1Х-1958 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 207, рег. бр. 207 занаетчис-
киот дуќан под фирма: Леблебиџија Ајдим Исака 
Алим, со седиште во Кочани. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: печење и продавање на лебле-
бија., 

Фирхмата ќе ја потпишува сопственикот Ајдим 
Исака Алим. (216) 

Врз основа на дозволата од Советот за инду-
стрија и занаетчиство на Народниот одбор на оп-
штината Кочани бр. 04—4444 од 6-1Х-1958 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 205, рег. бр. 205, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Кондураџија Благој Јанев 
Герасимов, со седиште во Коча,ни. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: кондураџиски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот БЛАГОЈ 

Јанев Герасимов. (217) 

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на 
општината Гостивар — Секретаријат за стопанство 
бр. 04—453/1 од 6-Ш-1959 год.' е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 61, ред. бр. 477 занаетчискиот дуќан под 
фирма: Занаетчиски дуќан за изработка на тесте-
нини, обланди и корнети на Узеир Д. Демирали, со 
седиште во Гостивар, ул. „Младен Симоноски" бр. 4. 
Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на 
тестенини, обланди и корнети. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Узеир 
Д. Демирали. (96) 
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