
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Сабота, 13 јули 1963 
С к о п ј е 

Број 26 Год. XIX 

Претплатата за 1963 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

162. 
На основа член 10 од Уставниот закон ЗЃ; 

спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и член 193 од Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 25 јуни 1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Во Извршниот совет се избираат пратениците: 
I. За претседател на Извршниот совет Алек-

сандар Грличков, досегашен претседател на Из-
вршниот совет. 

II. За членови: 

1. Брајковски Живко, претседател на Органи-
зационата комисија на Ц К на СКМ; 

2. Гривчев Васил, доцент на Правниот ф а к у л -
тет на Универзитетот во Скопје; 

3. Јаковлевски Трпе, досегашен член на Извр-
шниот совет; 

4. Малинска Веселинка, досегашен потпретсе-
дател на Главниот одбор на ССРНМ; 

5. Мифтари Осман, досегашен секретар на 
Околискиот комитет на СКМ на Тетовска околија; 

6. Николовски Гога, претседател на Универзи-
тетскиот совет во Скопје; 

7. Романо Мориц, претседател на Стопанската 
комора на СРМ; 

8. Сејфула Кемал, бивш државен секретар за 
работи на финансиите; 

9. Симитчиев д-р Асен, досегашен член на Из-
вршниот совет; 

10. Чемерски Ангел, бивш директор на Заводот 
за стопанско^ планирање. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 1 ѕ. 
25 јуни 1963 година ' ^ 

Скопје 
Претседател 

на Собранието, 
Видое Смилевски, с. р. 

163. 
На основа член 158 точка 7, во врска со член 

239 од Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 26 јуни 1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА 

УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

I 
За претседател на Уставниот суд на Македо-

нија се избира ПЕРО К О Р А Б АР. 

II 
За судии на Уставниот суд на Македонија се 

избираат: 
1. Паскал Митревски 
2. Тома Кутур,ец 
3. Стево Бошњаковски 
4. Д-р Иво Пухан 
5. Рифат Вела 
6. Јован Дуковски 

III 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бррј 2 
25 јуни 1963 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието, 
Видое Смилевски, с. р. 

164. 
На . основа член 10 од Уставниот закон за 

спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и член 202 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 25 јуни 1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ И РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ 
Се именуваат: 

Гг.ЈЗв секретар на Извршниот совет МИРЕ 
ДОНОВСКИ, досегашен секретар на Извршниот 
совет. 
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II. За републички секретари: 
1. За републички секретар за внатрешни ра-

боти БОРО ЧАУШЕВ; 
2. За републички секретар за правосудство 

ГАЛИП ДЕМА; 
3. За републички секретар за законодавство и 

организација ЃОРГИ ЦАЦА; 
4. За републички секретар за буџет и органи-

зација на управата АЛЕКСАНДАР КРСТЕВСКИ; 
5. За републички секретар за информации 

БОРО МИЛКОВСКИ; 
6. За републички секретар за народна одбрана 

МЕТОДИ АНТОВ; 
7. За републички секретар за финансии ИЛИЈА 

СПИРОВСКИ; 
8. За републички секретар за индустрија ВА-

СИЛ ТУЏАРОВ; 
9. За републички секретар за земјоделство и 

шумарство инж. ДРАГИ ТРАЈАНОВСКИ; 
10. За републички секретар за трговија и ту-.-

ризам ДРАГАН СПИРОВСКИ; 
11. За републички секретар за сообраќај и 

врски инж. КОЧО КИТАНОВСКИ; 
12. За републички секретар за труд ВАСКА 

ДУГАНОВА; 
13. За републички секретар за општи стопан-

ски работи ВЕЛИМИР ГИНОВСКИ; 
14. За републички секретар за народно здра-

вје д-р НИКОЛА ГЕОРГИЕВСКИ; 
15. За републички секретар за социјална по-

литика и комунални работи КИРО АНАСТАСОВ; 
16. За републички секретар за просвета СЛАВКА 

ГЕОРГИЕВА - АНДРЕЕВИЌ; и 
17. За директор на Републичкиот завод за сто-

панско планирање СТОЈАН КОСЕВ; 
III. За републички секретари во Извршниот 

совет: 
1. ФАНА ТОЗИЈА и 
2. ВАНЧО АПОСТОЛСКИ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 4 
25 јуни 1963 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието, 
Видое Смилевски, с. р. 

165. 
На основа член 170 став 3 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 25 јуни 
1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I 
За секретар на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија се именува Ванчо Цвет-
ковски. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 3 
25 јуни 1963 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието, 
Видое Смилевски, с. р. 

166. 
На основа член 158 точка 7 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 25 јуни 1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛ И СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД 
НА МАКЕДОНИЈА 

I. Се разрешуваат поради одење на нова дол-
жност: 

1. Асен Групче, претседател на Врховниот суд 
на Македонија; 

2. Стеван Бошњаковски; и 
3. Јован Дуковски, судии на Врховниот суд на 

Македонија. 
II. Се избира за претседател на Врховниот суд 

на Македонија Д-р Панта Марина, професор на 
Правниот факултет на Универзитетот во Скопје. 

III. Оваа одлука влегува во сила со донесува-
њето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 5 
25 јуни 1963 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието, 
Видое Смилевски, с. р. 

167. 
На основа глава X оддел 1 точ. 10 од Опш-

тествениот план на стопанскиот развиток на Со-
цијалистичка Република Македонија за 1963 го-
дина (,,Службен весник на НРМ", бр. 4/63), Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАМЕНАТА, УСЛОВИТЕ И 
НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ 
ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

1. Од средствата на Републичкиот инвестици-
онен фонд во износ од 2.500 милиони динари пред-
видени во Глава X оддел 1 точка 2 под Б) од Оп-
штествениот план за стопанскиот развиток на HP 
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Македонија за 1963 година Стопанската банка на 
СР Македонија ќе издвои износ од 500 милиони 
динари, што ќе. го одобри како кредит на Резер-
вниот фонд на СР Македонија — средства за за-
еднички резерви на стопанските организации, за 
намената и под условите определени со оваа од-
лука. 

2. Резервниот фонд на СР Македонија — сред-
ства за заеднички резерви на стопанските орга-
низации износот од претходната точка, ќе го упо-
треби за давање кредити на резервните фондови 
на општините - средства за заеднички резерви 
на стопанските организации за давање обртни 
средства на стопанските организации, кои по за-
вршните сметки за 1962 година искажале загуби. 

3. Износот на кредитот од точка 1 од ор.ач 
одлука Резервниот фонд на СР Македонија — 
средства за заеднички резерви на стопанските ор-
ганизации ќе го врати на банката, во рок од 5 
години и интересна норма од 1%. 

4. Управниот одбор на заедничките резерви на 
стопанските организации при Резервниот фонд на 
СР Македонија кредитите 1ое им ги одобрува на 
општинските резервни фондови — средства за за-
еднички резерви на стопански организации под 
истите услови, под кои на Фондот е одобрен овој 
кредит. 

5. Оваа ^одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Бр. 09-1423/1 
18. VI. 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Грличков, с. р. 

168. 
На основа на член 149 став 1 и 2 од Законот 

за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛА-
ЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЛИЦА ВОН РАБО-
ТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ СПОРЕД ПРОПИСИТЕ 

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Ј. Во точка I од Одлуката за плаќање на при-
донесот за лица вон работен однос осигурени спо-
ред прописите за социјално осигурување („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 3/63 г.) по точка 21 се 
додава нова подточка 22 која гласи: 

„за странски државјани на школување, струч-
но оспособување или- усовршување, ако државата 
гословенските државјани, односно ако е така опре-
чпи се тие државјани исто така постапува со ју-
делено со меѓународни договори (член 19 точка 5 
од ЗЗО) — Извршниот совет — Одделение за тех-
ничка помош. 

Придонесот се плаќа од средствата за дота-
цијата на Сојузниот завод за меѓународна технич-
ка соработка. 

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при^ 
менува од 1 јануари 1963 година. 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Бр. 09-895 

18. VI. 1963 година 
Скопје 

Претседател, 
Александар Грличков, с. р. 

169. 
На основа член 6 став 5 од Законот за обра-

зување комисии за спроведување на прописите за 
расподелба на чистиот приход на стопанските ор-
ганизации и установи („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 15/62). Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ ЗА РАСПОДЕЛБА 

НА чистиот ПРИХОД НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ 

I. Се разрешуваат досегашните членови на Ре-
публичката комисија за спроведување на пропи-
сите за расподелба на чистиот приход на стопан-
ските организации и установи. 

П. За членови на Републичката комисија за 
спроведување на прописите за расподелба на чис-
тиот приход на стопанските организации и уста-
нови се именуваат: 

а) за претседател: 
- ВАСКА ДУГАНОВА, републички секретар 

за труд; 
б) за секретар: 
- БОРО ПЕТРОВСКИ, началник на одделе-

ние во Републичкиот секретаријат за труд; 
в) за членови: 

1. д-р НИКОЛА ГЕОРГИЕВСКИ, секретар на 
Советот за народно здравје на НРМ; 

2. ВЕЛИМИР ГИНОВСКИ, републички секре-
тар за општи стопански работи; 

3. инж. НИКОЛА ПЕТРОВ., помошник на ре-
публичкиот секретар за земјоделства и шумарство; 

4. НИКО НИЧА, помошник на републичкиот 
секретар за индустрија; 

5. ИЛИЈА АНАСТАСОВ, началник на одде-
ление во Републичкиот секретаријат за трговија 
и туризам; 

6. ФИЛИП " Н Е Б И Е В С К И , началник на од-
деление во Републичкиот секретаријат за буџет и 
организација на ^управата; 

7. ДИМИТАР БОЈКОВ, потпретседател на 
Стопанската комора на СРМ; 

-8. Б Л А Ж О МУКАЕТОВ, економист во Сто-
панската комора на СРМ; 
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9. ЉУПЧО ПЕЈОВСКИ, помошник на глав-
ниот директор на Службата на општественото кни-
говодство при Републичката централа на Народна-
та банка на СФРЈ; 

10. ВАНЧО НИКОЛОВСКИ, потпретседател на 
Републичкиот совет на ССЈ за Македонија; 

11. ПРЕДРАГ ЃОРЃЕВИЌ, претседател на Ре-
публичкиот одбор на Синдикатот на работниците 
од општествените дејности; 

12. ТОМЕ РИСТЕВСКИ, раководител на група 
во Републичкиот завод за продуктивност на тру-
дот и 

13. УРОШ АНДРЕЕВСКИ, директор на Заво-
дот за труд и трудови односи на Собранието на 
град Скопје. 

Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". -

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Бр. 09-1452/1 
18. VI. 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Грличков, с. р. 

170. 
На основа член 7 став 2 од Уредбата за Ре-

публичкиот завод за продуктивност на трудот 
(„Службен весник на СРМ" бр. 18/63), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ПРОДУКТИВНОСТ 

НА ТРУДОТ 

I. За членови на Советот на Републичкиот за-
вод за продуктивност на трудот се именуваат: 

1. ПАВЛЕ ТАСЕВСКИ, раководител на група 
во Републичкиот завод за стопанско планирање; 

2. Ж И В К О СИМЕОНОВСКИ, помошник на 
Републичкиот секретар за труд; 

3. инж. БЛАГОЈА ФИЛИПОВСКИ, началник 
на одделение во Републичкиот секретаријат за 
индустрија; 

4. ИВАН ДУКОВ, самостоен референт во Ре-
публичкиот секретаријат за општи стопански ра-
боти; 

5. д-р АЛЕКСАНДАР ЌУРЧИЕВ, вонреден 
професор на Економскиот факултет во Скопје; 

6. МИШКО РАДОСАВЉЕВИЋ, секретар на 
Одборот за научно-истражувачка работа и раз-
виток на стопанството во Стопанската комора на 
СРМ; 

7. РИСТО ДУКОВСКИ, претседател на Ре-
гионалната стопанска комора во Скопје; 

8. ЈОЦО СТАМЕНКОВСКИ, претседател на 
Основната стопанска комора во Штип; 

9. МИТКО МАРКОВСКИ, економист во Ос-" 
новната стопанска комора во Битола; 

10. АЦО ПЕТРОВСКИ, секретар на ќ о м ќ с ќ ^ т а 
за стопански движења и расподелба тѕа дохдд на 
Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;: 

11. ОРДЕ ИВАНОВСКИ, директор на Претпри-
јатието за изработка на автобуси и автобуски ка-
росерии ,Д1 Октомври" во Скопје; 

12. СЛОБОДАН РАШКОВИК, техничка ди-
ректор на Фабриката за рабни цевки „11 Октом-
ври" во Куманово; 

13. НИКОЛА ГРИВЧЕВ СКИ, директор на 
Планско-аналитичкиот сектор во Претпријатието 
во изградба Рудници и железарница „Скопје" во 
Скопје; 

14. СПАСЕ ЧЕРЕПНАЛКОВСКИ, погонски ин-
женер во Фабриката за стакло во Скопје; 

15. НИКОЛА КОТЕВ, инженер во Градежното 
претпријатие ,Дел агонија" во Скопје. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
неговото донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Бр. 09-1450/1 
18. VI. 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Грличков, с. р. 

171. 
На основа член 6 од Законот за Републичкиот 

фонд за нестопански инвестиции („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 15/61), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

I. Се разрешуваат досегашните членови на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за не-
стопански инвестиции. 

П. Во Управниот одбор на Републичкиот фонд 
за нестопански инвестиции се именуваат: 

а) за претседател: 
— БОРО ПЕКЕВСКИ, директор на Заводот за 

статистика на НРМ; 
б) за членови: 

1. д-р НИКОЛА ГЕОРГИЕВСКИ, секретар на 
Советот за народно здравје на НРМ; 

2. КРУМЕ НАУМОВСКИ, претседател на Ко-
мисијата за физичка култура на НРМ; 

3. ДАНА АНДРЕЕВА, помошник на секрета-
рот на Советот за социјална политика и комунал-
ни работи на НРМ; 

4. ДУШАН ШАРОВИЌ, помошник директор 
на Републичкиот завод за стопанско планирање; 

5. ТОДОР ТАЛЕВСКИ, помошник директор 
на Државниот архив на НРМ; 

6. ПЕРО ОЛОЛОВСКИ, началник на одделе-
ние во Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи; 

7. РАТКА БАКАЛИНСКА, началник на од-
деление во Републичкиот секретаријат за инфор-
мации; 
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8. БЛАГОЈ КОСТОВСКИ, советник во Репуб-
личкиот секретаријат за финансии; 

9. ЗОГЕ ГРУЕВСКИ, член на Главниот одбор 
на ССРНМ; 

10. НИКО ТОЗИ, самостоен референт во Со-
ветот за култура на НРМ; 

И. ДИМИТАР ГЕРАСИМОВСКИ, потпрогсе-
дател на Републичкиот одбор на Синдикатот на 
работниците и службениците од општествените 
дејности; 

12. ЈОРДАН АТАНАСОВ, советник во Стопан-
ската комора на СРМ. 

Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќ,е се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Бр. 09-1451/1 
18. VI. 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Грличков, с. р. 

172. 
На основа член 72 став 2 од Законот за орга-

низација на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАЕДНИЦАТА НА 

ПТТ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СРМ 

I. Се разрешуваат досегашните членови на 
Управниот одбор на Заедницата на ПТТ претпри-
јатија во СРМ. 

11. За членови на Управниот одбор на Заедни-
цата на ПТТ претпријатија во СРМ се именуваат: 

1. МИШКО БОЖИНОВСКИ, помошник на ре-
публичкиот секретар за општи стопански работи: 

2. РАДЕ ГОГОВ, помошник на републичкиот 
секретар за внатрешни работи; 

3. ТОДОР ЏАРТОВ, началник на Техничкото 
одделение за Радио-телевизија во Скопје; 

4. ТОМЕ МАЛЕВСКИ, секретар на Секцијата 
за сообраќај во Стопанската комора на СРМ; 

5. ТОШЕ СМИЛЕВСКИ, секретар на Репуб-
личкиот одбор на Синдикатот за сообраќај и 
врски; 

6. КРУМЕ ПЕРКОВСКИ, началник на Одде-
лението за раеподелба на доход во Републичкиот 
секретаријат за општи стопански работи; 

7. инж. МИЛЧО КОЦАРЕ, референт во Ж е -
лезничкото транспортно претпријатие во Скопје; 

8. НИКОЛА ЈАНЕВ, началник на одделение 
во Републичкиот секретаријат за правосудство, 

III. Ова решение влегува во сила со денот ш 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Бр. 09-1453/1 
18. VI. 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Грличков, с. р 

173. 
На основа член 6 и 20 од Законот за измена 

и дополненија на . Законот за електростопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/63), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА ВО 
МАКЕДОНИЈА 

1. Се оснива Единствено претпријатие за ди-
стрибуција на електрична енергија на територијата 
на СР Македонија „Електро-Македонија", со се-
диште во Скопје. 

Скратениот назив на Претпријатието е „Елек-
тро-Македонија" — Скопје. 

2. Претпријатието го сочинуваат сите досе-
гашни електро" дистрибутивни претпријатија во 
СР Македонија и тоа: 

1. Дистрибутивно претпријатие за електрична 
енергија — Делчево 

2. Дистрибутивно електрично претпријатие — 
Прилеп 

3. Електрична централа — Охрид 
4. Претпријатие за расподелба на електрична 

енергија „Електросветлост" — Тетово 
5. Дистрибутивно електрично претпријатие 

„Електрична централа" — Струмица 
6. Дистрибутивно претпријатие за распределба 

на електрична енергија — Штип 
7. Електрично претпријатие „Светлост" — Св. 

Николе 
8. Претпријатие за дистрибуција на електрич-

на енергија „Електродистрибуција" — Битола 
9. Претпријатие за производство и, дистрибу-

ција на електрична енергија „Радика" — Дебар 
10. Електрично дистрибутивно претпријатие 

„Вардар" Титов Велес 
11. Електродистрибуција „Кичево" — Кичево 
12. Електрично дистрибутивно претпријатие — 

Радовиш 
13. Дистрибутивно електрично претпријатие 

„Електродистрибуција" — Скопје 
14. Електродистрибутивно претпријатие „Свет-

лост" — Струга 
15. Претпријатие за дистрибуција на електрич-

на енергија „Светлост" — Куманово 
16. Електрична централа — Гостивар 
17. Дистрибутивно електрично претпријатие — 

Ресел . 
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18. Дистрибутивно електрично претпријатие 
,,Електродистрибуција" — Кочани 

19. Електрично дистрибутивно претпријатие — 
Берово 

3. Претпријатието ќе ги врши следните; сто-
пански дејности: 

— купување и продажба (дистрибуција) на 
електрична енергија; 

— производство на електрична енергија. 
4. Средствата на Претпријатието ги сочинуваат 

основните, обртните и средствата на заедничката 
потрошувачка на досегашните електро ди;стрибу- ^ 
тивни претпријатија, со состојба на ден 30. VI. 1963 
година. 

5. За директор на претпријатието во о к о в у -
вање се назначува МИТЕ АНДРЕЕВСКИ, досега-
шен помошник директор на Републичкиот завод 
за продуктивност на трудот. 

6. Надзор над работата на директорот ќе врши 
Републичкиот секретаријат за индустрија. 

7. Работниците и службениците, до конститу-
ирањето на претпријатието ќе се плаќјаат на начи-
нот на кој тоа се вршеше во одделни претпри-
јатија. 

8. Правата и обврските на одделните електро^ 
дистрибутивни претпријатија што се соединуваат 
во Претпријатието со положба^ на 30. VI. 1963 го-
дина преминуваат на новооснованото претпри-
јатие. 

9. Конституирањето ќе се изврши; до 31. VII, 
1963 година 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Бр. 09-1325/1 

18. VI. 1963 година 
Скопје 

Претседател, 
Александар Грличков, с. р. 

174. 
На основа член 28 став 9 од Законот за висо-

кото школство на Народна Република Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 20/61), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ОСНИВАЊЕ 

НА УНИВЕРЗИТЕТСКА ПЕЧАТНИЦА ПРИ 
УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се потврдува Одлуката за оснивање на Уни-
верзитетска печатница при Универзитетот во Ско-
пје, донесена од Универзитетскиот совет на Уни-
верзитетот во Скопје, бр. 01-40/3 од 20. IV. 1963 
година. 

2. Ова решение влегува во с-ила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Бр. 09-1237/1 
18. VI. 1963 година 

Скопје 

175. 
На основа член 7 од Уредбата за основање 

Дирекција за изградба на делот од автопатот 
„Братство-Единство" во Народна Република Ма-
кедонија („Сл. весник на НРМ" бр. 32/58), Извр-
ИЈНИОТ совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕК-
ЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛОТ НА АВТО-
ПАТОТ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО" ВО СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. МИЛЕ ТОДОРОВСКИ, директор на Дирек-
цијата за изградба на делот на автопатот „Брат-
ство-Единство" во Социјалистичка Република Ма-
кедонија се разрешува од должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Бр. 09-1492/1 
18. VI. 19613 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Грличков, с. р. 

176, 
На основа член 6 од Уставниот закон за спро-

ведување на Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
15/63), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА СО-

ВЕТОТ ЗА КУЛТУРА НА HP МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од должноста секретар на 
Советот за култура на Народна Република Маке-
донија ДУШКО ПОПОВСКИ, поради заминување 
на нова должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Бр. 09-1212/3 

24 јуни 1963 година Претседател, 
Скопје Александар Грличков, с. р. 

С Н л а с е н д е л 

П Р О М Е Н И Н А И М И Њ А 

Републичкиот' секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-8629/1 од 25 мај 
1963 година, ја одобри промената на личното име 
на Амези Идете, родена на ден 14 јуни 1941 година 
во село Никиштане, Скопска околија, од татко 
Ајредин и мајка Тофиџе, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Ахмед Идает. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во ^Службен весник на СРМ". , (225) 

Претседател, 
Александар Грличков, с. р. 
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Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 4941/1 од 29 април 
1963 година, ја ,одобри промената на фамилијар-
но!^ име на Мацовска Љуба, родена на 20 април 
1933 година во село Конопница, Кумановска око-
лија, од татко Васил и мајка Трајка, така што во 
иднина фамилијарното име ќе ќ гласи Ѓорѓиева. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „,Службен весник на СРМ". (239) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-6454/1 од 3 април 
1963 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Јовановски Стоимен, роден на 12 ав-
густ 1927 година во село Жидилово, Кумановска 
околија, од татко Јаким и мајка Стојана, така што 
во иднина фамилијарното име ќе му гласи Пејчи-
новски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (240) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-5589/2-1963 го-
дина, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ име 
на Јанкуловски Славе, роден на ден 1 февруари 
1929 -година во с. Опеница, Охридска околија, од 
татко Науме и мајка Иванка, така што во иднина 
фамилијарно^ име ќе му гласи Трајчевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (241) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-9252/1 од 28 мај 
1963 година^ ја одобри промената на роденото име 
на Дисоски Љупчо, роден на 23 јуни 1962 година 
во Прилеп, од татко Кире и мајка Загорка, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Мирче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ^Службен весник на СРМ". (242) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-8691/1 од 25 мај 
1963 година, ја одобри промената на фамилијар-
но!^ име на Хаозии Илјаз, роден на ден 14 март 
1928 година во град Гостивар, Тетовска околија, 
од татко Рафик и мајка Мерибан, така што во 
иднина фамили јарно^ име ќе му гласи Камбери. 

- Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (243) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
бота на СРМ, со решението бр. 20-5594/2-1963 го-
дина ја одобри промената на фамилијзрното име 
на Дончев Кирил, роден на 4 ноември 1943 година 
во с. Робово, Штипска околија, од татко Костаќе 
и мајка Савета, така што во иднина фамилијар-
н о ^ име ќе му гласи Панов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (245) 

Државниот секретаријат, за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4272/1 од 7 март 1963 

година, ја одобри промената на личното име на 
Стојановска Миланка, родена на 6 декември 1944 
година во село Љубојно, Охридска околија, од 
татко Митре и мајка Доста, така што во иднина 
личното име ќе и гласи Коидовска Лилјана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на СРМ" (246) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-9094/1 од 25 мај 
1963 година, ја одобри промената на личното име 
на Рахими Незири Абдусамет, роден на ден 12 
мај 1940 година во село Пирок, Тетовска околија, 
од татко Фариз и мајка Хабибе, така што во ид-
нина личното име ќе му гласи Рахими Берзат. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (247) 

-Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5681/1 од ^2 март 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Селмани Хасибе, родена на ден 26 март 1928 
година во село Градец, Тетовска околија, од татко 
Селмани Ислам и мајка Селмани Захиде, така 
што во иднина роденото име ќе и гласи Азбије. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето . 
во „Службен весник !на СРМ". (248) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-8227/1 од 25 мај 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Лимани Берзат, роден на 1 март 1929 година во 
село Балиндол, Тетовска околија, од родители: 
татко Лимани Исни и мајка Феризат, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Невзат. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (250) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни, ра-
боти на СРМ, со решението бр, 20-8723/1 од 28 мај 
1963 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Даилоски Паскал, роден на 26 февруари 
1930 година во село Балиндол, Тетовска околија, 
од ррдители: татко Исак и мајка Арсинка. Проме-
ната е одобрена и на Даилоска Звезда, родена на 
14 декември 1932 година во село Чајле, Тетовска 
околија, од татко Захарија и мајка Тодорка, така 
што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име Ве им гласи 
Радически — Радическа. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (249) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-10727 од 11 јуни 
1963 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Дамјановски Стојан, роден на ден 23 
јануари 1944 година во град Битола, од родители: 
татко Никола и мајка Митана, така што во иднина 
ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе му гласи Зафиров. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (251) 
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Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-10967/1 од 10 
јуни 1963 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Нуре д иии Рефет, роден на 25 
април 1924 година во Гостивар, Тетовска околија, 
од татко Алинеџми и мајка Наџије, така што во 
иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе му гласи Грацовиќ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (252) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5686 од 22 март 1963 
година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Салахи Хасим, роден на ден 15 декември 
1941 година во село Гајре, Тетовска околија, од 
татко Милаим и мајка Гулфере, така што во ид-
нина фамилијарното име ќе му гласи Беџети. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". „(254) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-11210/1 од 10 
јуни 1963 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Јањиќ Јордан, роден ,на 5 јуни 
1904 година, во Српска Куќа, Лесковачка околија, 
од татко Јаким и мајка Нада, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Јаневски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (255) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-11211/1 од 10 
јуни 1963 година, ја одобри промената на фами-
лии арното име на Јан,иќ Љубица, родена на 15 
април 1907 година во село Долно Требешшве, 
околија Лесковачка, од татко Сошиќ Стојан и 
мајка Петра, така што во иднина фамилијарното 
име ќе и гласи Јаневска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (256) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-10728 од 10 
јуни 1963 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Наум Симаковски, роден на 26 
мај 1938 година во село Гопеш, Битолска околија, 
од родители: татко Вана и мајка Александра, така 
што во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
НИКОЛОВСКИ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (257) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
бати на СРМ, со решението бр. 20-10439/1-1963, ја 
одобри промената на роденото име на Петрова 
Џенефер, родена на 10 август 1962 година во гр. 
Скопје, од мајка Димеска Цветанка, така што во 
иднина роденото име ќе и гласи Виолета. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (258) 
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Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-10151/1 од 25 мај 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Анчов Ацо, роден на 23 декември 1962 година 
во Кратово, Кумановска околија, од татко Анчов 
Томе и мајка Мита, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Цане. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (259) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5684/1 од 22 март 
1963 година, ја одобри промената на роденово име 
на Деари Амет, роден на 6 јануари 1948 година во 
село Џепчиште, Тетовска околија, од татко Исмет 
и мајка Незафет, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Алил. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (260) 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ и 
Општинскиот суд Скопје И, по правната ра-

бота на тужителот Рудници и железарница — 
Скопје против тужениот Симон Ј. Буџевски и Јон-
че М. Буџевски, обајцата ед село Џавато, за по-
враток на стипендија, вредност на спорот 126.000 
динари, му постави на првотужениот Симон Ј. 
Буџевски привремен застапник адвокатот Јанко 
Бојков од Скопје, ул. „Стив Наумов" бр. 76, во 
смисла на член 77 став 2 точка 5 од ЗПП, бидејќи 
првотужениот Симон Ј. Буџевски нема полномош-
ник во СФРЈ, а се наоѓа во Австралија со непо-
знато место на живеење и доставувањето не могло 
да се изврши!. 

Поставениот привремен застапник адвокатот 
Јанко Бојков од Скопје ќе го застапува првоту-
жениот Симон Ј. Буџевски по заведената правна 
работа се додека првотужениот или неговиот пол-
номошник не се појави пред судот, односно додека 
органот на старателството не го извести судот 
дека му е поставен старател. 

Од Општинскиот суд во Скопје П, П. бр. 242/63. 

Р Е Г И С Т Р А Ц И И Н А С Т О П А Н С К И Т Е 
О Р Г А Н И З А Ц И И 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 26-Ш-1962 година, рег. бр. 2/62, свеска I, е 
запишана под фирма: Продавница „,Пелистер"! 
во Битола на Трговското претпријатие „Прехрана" 
ед Битола. Предмет на работењето на продавни-
цата е: промет на мало со животни прехрани и 
предмети за куќни потреби, д е л и к а т е с и про-
изводи, алкохолни и. безалкохолни пијалоци, про-
изводи врз база на шеќер и какао, тутунски 
преработки, кибрит и друго, зеленчук, овошје 
v преработки, месо и преработки од месо, јајца 
и дивеч (делумно), млеко и млечни производи, 
риби, леб и печиво. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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' Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Прехрана" од Битола, а согласно со 
р-штч^ето на НО на општината Битола бр. 06-624 
од 18-Ш-1962 година. 

Раководители на продавницата се Тома Киров 
Христов и Јован Николов Јовановски, а ќе ја 
потпишува лицето што е овластено да го потпи-
шува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 139/62. (1291) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 25-VI-1962 година, рег. бр. 17/62, свеска I, е 
запишана под фирма: Продавница во Битола на 
Индустриското претпријатие „Борац" од Трав-
ник. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на машка, женска и детска конфек 
ција, долна облека и постелина, чевли од свое 
производство, а за дополнение на асортиманот ќе 
продава и куса и плетена стока од туѓо произ-
водство. 

Продавницата е основана од Индустриското 
претпријатие „Борац" од Травник, а согласно со 
решението да НО на општината Битола бр. 06-809 
од 24-П-1962 година. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Горѓи Кузмановски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 267/62. (1292) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 12-V-1962 година, рег. бр. 13/58, свеска I, е 
запишана под фирма: Трговска продавница so 
село Брждани на Трговското претпријатие „Црни 
Врв" од село Кукуречани, Битолско. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на тек-
стил, куса и плетена стока, чевли, нафтени де-
ривати, мазива, уља и масти, канцелариски ма-
теријал, хартија и прибор за пишување, елек-
трични материјал, животни намирници и пред-
мети за куќни потреби, производи од шеќер и 
какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, ту-
тунски преработки и кибрит, куќен намештај, 
разна мешана и индустриска стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Црни Врв" од с. Куку речани, а осно-
вањето е одобрено од НО на општината Куку-
речани, со решението бр. 1075 од 6-IV-1962 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Печевски Ко-
лев Димитрија, а ќе ја потпишува лицето што 
е овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 230/62. (1295) 

Окружниот стопа,нски суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на. 30-VI-1962 година, рег. бр. 18/62, свеска I, 
запишано под фирма: Угостителска единица — 
бифе, со седиште во Прилеп, на Здружението на 
пензионерите од прилеп. Предмет на работењето 
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на бифето е: продажба .на безалкохолни пијалоци, 
пиво, чај, к а ф е и локум, само за членовите на 
Пензионерското здружение. 

Бифето е основано од Здружението на пен-
зионерите од Прилеп, а основањето е одобрено 
од НО на општината Прилеп, со решението бр 
04-3842 од 21-VI-1962 година. 

Раководител на бифето е Талевски Димко 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 287/62 . (1299) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-VI-1962 година, рег. бр. 3/59, свеска П, е за-
пишана 'под фирма: Угостителска единица — 
менза на „Жито Македонија" — Филијала од 
1П рил еп. Предмет на работењето на мензата е: 
угостителски услуги само на членовите на работ 
ниот колектив. 

Мензата е основана од Синдикалната подруж-
ница при „Жито Македонија" — Филијѕла, При-
леп, а согласно со решението на НО на општината 
Прилеп бр. 04-3261/1 од 7-V-1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 276/62. (1300. . 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23-V-1962 година, рег. бр. 14/62, свеска П, е запи-
шана под фирма: Продавница во Ресен на Вараж-
динската текстилна индустрија од Вараждин. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
готови конфекциски производи. 

Продавницата е основана од Вараждинската 
текстилна индустрија, Вараждин, а согласно со одо-
брението на .НО на општината Ресен бр. 05-10278/1 
од 23-Ш-1962 година. 

Раководител на продавницата е Чамлиевски 
Горѓи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 239/62. (1301) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 48, страна 187, е запишана под фирма: 
Земјоделска задруга „Плавица" од Кратово — Ви-
нарска визба во Кратово. Предмет на работењето 
на винарската визба е: преработка на грозје и 
овошје во алкохолни и безалкохолни пијалоци — 
вино, ракија и природни сокови. 

Винарската визба е основана од Задружниот со-
вет на Земјоделската задруга ,,Штавица" Кратово, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кратово под бр. 05-3714/1 од 3-VHI-1962 
година. 

Раководител на винарската визба е Живко 
Апостолов. Винарската визба ќе ја претставува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 576/62. (1308) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 456 страна 1264 е запишано следното: На 
досегашната Општа занаетчиска набав но - про д а ј н 
задруга „Согласно" од Скопје со решението на На-
родниот одбор на општината Кале — Скопје 
под бр. 59 од 24-1V-1962 година и се дава статус 
на сервис и фирмата на истата во иднина ќе гла-
си: Сервис за снабдување на занаетчиството и 
комуналните организации во НРМ со репродук-
циони материјали, алат и опрема и промет со го-
тови занаетчиски производи на големо и мало 
„Занат сервис Македонија" — Скопје. 

Со горе цитираното решение на Народниот од-
бор на општината Кале — Скопје под бр. 59 од 
24-IV-1962 година и дејноста на сервисот е: снаб-
дување на занаетчиството и комуналните органи-
зации во НРМ со репродукциони материјали, алат 
и опрема, како и промет со готови занаетчиски 
производи на големо и мало. 

На досегашните потписници и тоа: Тасе Гав-
риловски, директор, Б л а ж е Стоја,новски, ш е ф на 
сметководството, Петар Мојсов, секретар на у. од-
бор, Вељо Бајевски, претседател, и Владимир Че-
пиљугин, претседател на у. одбор, им престанува 
правото за потпишување. 

За в.д. директор на сервисот е назначен Тасе 
Гавриловски, кој ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето со но-
воназначениот потписник Благоја Георгиевски, 
шеф на сметководството, сметано Од 25-V-1962 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 321/62. (745) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
не 16-IV-1962 год. под рег. бр. 5/59, свеска И е за-
пишано следното: Тоде - Николовски, досегашен 
потписник на Земјоделската задруга „Слога" од 
село Мажучиште, Битолска околија, е разрешен, 
од должност. Се овластува лицето Крсте Бинов-
ски да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр, 146/62. (763) 

Окружниот стопански суд во Скопје ојбавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 20, 
страна 77 е запишано следното: Досегашните чле-
нови на управниот одбор на Земјоделската задруга 
„Буковиќ" од село Србиново, Гостиварско, се раз-
реши од должност. За нови членови на управниот 
одбор се избрани следните лица: Мислими Зибер, 
Елмази Ремзи, Рахмани Асан, Емини Љуфет 
Мехмеди Бектеш, Бегзати Мислим и Бекири Ке-
мал^ 

Исто така и на досегашните потписници на 
задругата и тоа: Зендели Садула, Аљии Сали и 
Дервиши Бајрам им престанува правото за потпи-
шување. 
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За в.д. управник на задругата е назначен Ел-
мази Ремзи. Тој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува во . границите на овластува-
њето со новоназначените потписници Мислими Зи 
бер и Шабани Рамазан, сметано, од 25-VI-1962 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 258/62. (872) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-IV-1962 год. под рег. бр. 4/57, свеска I е запи-
шано следното: Ацо Стојаноски, досегашен рако-
водител и (потписник на Самостојниот кондура-
џиски дуќан „Задругари" од Битола, е разрешен 
од. должност. Се овластува лицето Киро НИКО-
ЛОСКИ, сегашен раководител, да го потпишува ду-
ќанот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 188/62. (769) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-111-1962 год. под рег. бр. 41/55 — I е запишано 
следното: Душан Димовски, Панде Петковски и 
Димко Димитровски, досегашни потписници на 
Земјоделската задруга „Единство" од село Брус-
ник, се разрешени од должност. Се овластуваат 
лицата Томе Спасевски и Гроздановски Пецо ца 
ја потпишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 133/62. (776) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-111-1962 год. под рег. бр, 18/55, свеска I е за-
пишано следното: Шулевски Јордан и Размовски 
Киро, досегашни потписници на Земјоделската 
задруга „Златен срп" од село Кукуречани, Битол-
ска околија, се разрешени од должност. Се овлас-
тува лицето Шулевски Богоја да ја потпишува 
задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 137/62. (778) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ИНСТИТУТ 

- СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
— еден асистент во Отсекот за генетика 

Услови: Завршен шумарски факултет 
Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето. 
Молбите таксирани со 50 динари таксени мар-

ки и куса биографија да се достават до Шумар-
скиот институт — Скопје. (884) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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На основа член 244 од Законот за јавните служ-
беници и Правилникот за спроведување на кон-
курсите за пополнување на упразнетите места со 
наставен кадар, како и одлуката на Советот за 
просвета на Општинското собрание на општината 
Тополчани, Комисијата за распишување на кон-
курси 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите наставнички места 
во основните училишта на територијата на општи-

ната Тополчани за учебната 1963/64 година 

I. Осмогодишното училиште „Круме В о д у р о -
ски", е. Тополчани: 
— наставник за македонски јазик — — 1 
— наставник за француски јазик — — 1 
— наставник за руски јазик — — — — 1 
— наставници за математика и физика — 2 
— наставник за музичко воспитување — 1 

II. Осмогодишното училиште „Коста Рацин" с. 
Ивањевци: 

— наставник за македонски и српски јазик 1 
— наставник за француски јазик — — 1 
— наставници за математика и физика 2 
— наставник за историја и географија — 1 
— наставници за ликовно, физичко и му-

зичко воспитување — — — — — 2 

III. Осумгодишно^ училиште „Ирфан", с, Ка-
натларци: 
— наставник за македонски и српски јазик 1 
— наставници за математика и физика — 2 
— наставник за француски јазик — — 1 
— наставници за ликовно, музичко и фи-

зичко воспитување — — — — — 2 

IV. Осумгодишно^ училиште „Браќа Милади-
нови", с. Добрушево: 
— наставник за македонски јазик — — 1 
— наставник за физика и природа — — 1 
— наставник за хемија и биологија — — 1 
— наставник за српски јазик — — — 1 
— наставници за ликовно, музичко и фи-

зичко воспитување — — — — — 2 

УСЛОВИ: За сите работни места под I, И, III и IV 
кандидатите да имаат завршено ВПШ-соодветен 
отсек или учителско образование со положен стру-
чен испит и подолгогодишна практика на соодветен 
предмет. За наставниците по математика и физика 
им следува посебен паричен додаток. 

Стан и огрев обезбеден согласно законските 
прописи. Упразнетите места се добро поврзани со 
сообраќајни врски (пат и железница) со градовите 
Прилеп и Битола. 

ОПШТИ УСЛОВИ: Кандидатите треба да поднесат 
таксирани молби до училишните одбори на соод-
ветните училишта каде што конкурираат. 

Кон молбата треба да се приложи: 
а) Кандидати што се во работен однос: 

— препис од дипломата за образованието и 
стручниот испит; 

— последното оценето решение за звањето; 
— оценувачките листови на последните две 

год ини и 
— согласност од установата каде е на работа. 

б) Кандидати што прв пат стапуваат во служба: 
— сите документи по член 31 од ЗЈС. 

Кандидатите, покрај точната адреса на живе-
ење во времето од 15—31. VIII. 1963 година, да 
наведат во пријавите колку години ќе останат на 
работните места каде конкурираат. Рок за прија-
вување е 15. VIII. 1963 година. 

Бр. 06-2610/1 
1. VII. 1963 година ОД КОНКУРСНАТА 

с. Тополчани КОМИСИЈА 

ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА БИТОЛСКА ОКОЛИЈА - Б И Т О Л А 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 
1. еден лекар — раководител на Здравствениот 

центар 
2. еден лекар — на работно место во Отсекот 

за општа и применета хигиена 

Услови;: 
Под 1. 
а. Кандидатот да има завршено медицински 

факултет, стручен испит и специјализација: 
— по социјална медицина (организација на 

здравствената служба), или 
— по превентивна медицина (целокупна хи-

гиена); 
б) Кандидатот да има завршено медицински 

факултет и завршен лекарски стаж, кој би се опре-
делил за една од горните специјализации. 

Под 2. 
Кандидатот да има завршено медицински ф а -

култет и завршен лекарски стаж, кој би се опре-
делил за специјализацијата: целокупна хигиена. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објаву-
вањето, а доколку местата не се пополнат останува 
отворен до неговото пополнување. 

Стапување на работа веднаш. 
Молбите се. примаат во Заводот за здравствена 

заштита — Битола. (686) 

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ЛОЗАРСТВОТО И ВИНАРСТВОТО НА 

СР МАКЕДОНИЈА - С К О П Ј Е 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место 
во Заводот: 

1) ПОМ. ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ 
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Услови: 
За ова работно' место кандидатот да има завр-

шен земјоделско-шумарски факултет со најмалку 
8 години практика на раководно место по лозарство. 

Молбите со куса биографија и потребните до-
кументи по член 31 од ЗЈС се поднесуваат до 
Заводот. 

Плата според Правилникот за распределба на 
личниот доход на работниците и службениците на 
Заводот. 

Конкурсот ќе трае 30 дена од денот на објаву-
вањето. Доколку работното место не се потполни, 
останува отворен до неговото пополнување. (894) 

Советот за просвета на Општинското собрание 
на општината Идадија — Скопје, по предлог на 

училишните одбори 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 
за пополнување на упразнетитз места во училиш-
тата и другите воспитни установи на територијата 
на општината Идадија — Скопје 

I. 

УЧИЛИШТА ОД I СТЕПЕН 
1. Основно училиште „29 Ноември" 
— учител за одделенска настава 1 
2. Основно училиште ,,Владо Тасевски" 
— учител за одделенска настава за подрач-

ните паралелки во село Жданец 2 
3. Основно училиште „Владимир Илич Ленин" 
— математика и физика 1 
4. Основно училиште „Кочо Рацин" 
— учител за одделенска настава 1 
— наставник или професор по физика 1 
— наставник по општотехничко образование 1 
5. Основно'училиште „Херој Христијан Карпош" 
— наставник или професор по математика и 

физика 1 
— наставник или професор по англиски јазик 1 
6. Основно училиште „ Иван Горан Ковачиќ" 
— управител на училиштето 1 
— наставник или професор по историја 1 
— наставник или професор по биологија 1 
— наставник по општотехничко образование 1 
7. Основно училиште и Вера Циривири-Трена" 
— учители за одделенска настава 3 
— наставник или професор по српскохрват-

ски и македонски јазик 1 
8. Основно училиште и Братство", с. Долно 

Нерези 
— управител 1 
— пом. управител ' 1 
— учители за одделенска настава на маке-

донски јазик 2 
— наставник или професор по македонски 

И српскохрватски јазик 1 
— наставник или професор по англиски ја-

зик (услов да го познава и шиптарскиот 
јазик) 1 

— наставник или професор по математика 1 
— наставник по општотехничко образование 1 
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9. Основно училиште „ Гоце Делчев" 
— наставник или професор по математика 1 
— наставник или професор по физика 1 
— наставник по општотехничко образование 1 
10. Основно училиште „Коле Неделковски" 
— наставник по општотехничко образование 1 

II. 
ПРЕТШКОЛСКИ УСТАНОВИ 

1. Детска градинка и забавиште „Орце Николов" 
— управител на градинката 1 
2. Дом Фамилија бр. 2 
— управител 1 

III. 
УЧИЛИШТА ОД И СТЕПЕН 

1. Музичко училиште 
— професор по виолина 1 
2. Училиште за ученици во стопанството „Ди-

митар Влахов" 
— наставник или стручен учител по фи-

зичко воспитување 1 
3. Гимназија „Јосип Броз Тито" 
— директор 1 
— професор по македонски јазик со лите-

ратура 1 
— професори по математика 2 
— професори по физика 2 
— професори по биологија 2 
— професор по историја 1 
— професор или наставник по ликовно вос-

питување 1 
— професор по социологија со основи на 

политичка економија 1 
— наставници или стручни учители по фи-

зичко воспитување 2 
4. Училиште за завари и заботехничари 
— професори-стоматолози за стручни пред-

мети 3 
— наставник или стручен учител по фи,-

зичко воспитување 1 
5. Училишен центар за медицински сестри, ба-

бица болмичари и детски гледачки 
— професор-лекар по хируршки болести 1 
— наставник или стручен учител по фи-

зичко воспитување 1 
— стручни наставници или стручни учите-

ли (инструктори) 6 
— стручен наставник — воспитач 1 
6. Градежно техничко училиште „Здравко 

Цветковски" 
— професори — хидро-инженери 2 
— професор — градежен инженер 1 
— професор — инженер архитекта 1 
— професор — геодетски инженер 1 
7. Училиште за санитарни техничари 
— стручен учител по вежби 1 
8. Учителска школа „Никола Кареов" 
— професор по македонски јазик 1 
— професор по македонски и турски јазик 1 
— професори или наставници по математика Ѕ 
— професор или наставник по математика 

со познавање на турски јазик 1 
— професор по психологија 1 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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1. Училиште за основно музичко образование 
— професор по клавир 1 
— професор по виолина 1 

У С Л О В И : 

1. УЧИЛИШТА ОД ПРВА СТЕПЕН 
1; За работните места управител и пом. упра-

вител, кандидатите треба да имаат филозофски 
факултет, ВПШ или учителска школа, положен 
стручен испит и над 10 години служба во просвет-
на струка/ 

2. Кандидатите што конкурираат за работното 
место наставник или професор треба да имаат 
ВПШ, односно соодветен факултет. 

3. Кандидатите што конкурираат за работното 
место стручен наставник односно учител, треба да 
имаат соодветна стручна школа. 

4. Кандидатите што конкурираат за работните 
места учител треба да имаат учителска школа, по-
ложен стручен испит и над 5 години служба во 
струката. 

И. ПРЕТШКОЛСКИ УСТАНОВИ 
1. За работното место управител кандидатите 

треба да имаат филозофски факултет, ВПШ или 
учителска школа, положен стручен испит и над 
10 години служба во просветна струка. 

2. За работното место управител на дом ф а -
милија, кандидатите треба да имаат филозофски 
факултет, ВПШ, учителска школа или социјална 
школа, положен стручен испит и повеќегодишна 
практика во струката. 

Стан обезбеден при самиот дом. 

Ш. УЧИЛИШТА ОД ВТОР СТЕПЕН 
1. За работното место директор на Гимнази-

јата ,Д осип Броз Тито" кандидатите треба да 
имаат факултетска спрема, положен стручен ис-
пит и над 10 години служба во просветна струка. 

2. Кандидатите што конкурираат за работното 
место професор треба да имаат завршено соодве-
тен факултет. 

3. Кандидатите што конкурираат за работните 
места наставник или стручен учител треба да 
имаат завршена ВПШ или соодветна стручна 
школа. 

4. Кандидатите што конкурираат за воспитан, 
треба да имаат завршена виша медицинска школа 
за медицински сестри и положен стручен испит. 

IV. 
Молбите прописно таксирани, кандидатите 

треба лично да ги предадат на училишните одбори 
на соодветните училишта. 

Кон молбата да се приложи: 
а) Кандидатите што се во работен однос: 
— препис од дипломата за образованието и 

положен стручен испит, 
— оценувачки листови за последните три учеб-

ни години или работна карактеристика, 
— документи за движењето во службата, 
— согласност од училиштето-установата каде 

што е на работа; 
б) Кандидатите што прв пат стапуваат на 

служба: 

Бр. 26 - Стр. 533 

— сите документи по чл. 31 од Законот за 
јавните службеници. 

Молбите што не ќе бидат комплетирани со ба-
раните документи и што не ги исполнуваат пропи-
шаните услови нема да бидат земени во разгле-
дување. 

Предимство на конкурсот ќе имаат оние кан-
дидати што за последните три години имаат на ј -
добри оценки или работна карактеристика into се 
истакнале со својата општествено-по л птичка ак-
тивност, како и жители на град Скопје. 

Конкурсот ќе трае заклучно до 20. УШ. 1963 
година за наставно-воспитниот кадар, а за рако-
водниот кадар до пополнување на работните места. 

Бр. 12897 
8. УП. 1963 година 

Скопје 
ОД СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА 

На основа член 21 од ЗЈС, Комисијата за служ-
бенички работи на Општинското собрание на Ко-
селската општина 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место РЕФЕРЕНТ 
ПО ДАНОЧНО КНИГОВОДСТВО И РЕВИЗИИ ВО 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ, 
во Отсекот за стопанство и финансии при Опш-
тинското собрание на Општината Косел 

У с л о в и : 
а) да има завршено економски факултет, со 

најмалку 1 година практика; 
б) да има завршено виша економско-книговод-

ствена или финансово-банкарска школа со на ј -
малку 3 години практика во струката. 

Основна плата по ЗЈС, а положајната по Од-
луката на Општинското собрание на општината 
КОСЕЛ, за положајните плати на службениците. 

Кандидатите, треба покрај молбата таксирана 
со 50 динари таксена марка да достават и доку-
менти по член 31 од ЗЈС. 

Конкурсот е отворен до пополнувањето. (854) 

Комисијата за распишување на конкурси при 
Советот на работниот колектив на Општинското 
собрание на општината Кисела Вода, Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

I. За следните работни места: 
1. Шеф на Отсекот за урбанизам 1 
2. Аналитичар по градежништво, сообраќај, 

врски и занаетчиство - 1 
3. Градежен инспектор 1 
4. Градежен инженер 1 
5. Пазаришен инспектор 1 
6. Градежен техничар 1 
7. Аналитичар во областа на трговијата, уго-

стителството и туризмот 1 
8. Референт во приемна канцеларија 1 

II. У с л о в и : 
Под точка 1, 3 и 4 со завршен технички ф а -

култет. и. работен стаж во струката од 5—10 го-
дини. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Под точка 2 со завршен економски факултет 
и работен стаж во струката од 5—10 години. 

Под точка 5 со завршена висока стручна спре-
ма со работен стаж во струката од 5—10 години. 

Под точка 6 — со средно техничко училиште 
со работен стаж во струката од 5—10 години. 

Под точка 7 со висока стручна спрема — еко-
номски факултет и 5—10 години работен стаж во 
струката. 

Под точка 8 со виша стручна спрема и над 5 
години стаж во управна струка. 

III. За работните места 1, 2, 3, 5 и 7 се обезбе-
дува двособен стан во градба. 

IV. Се известуваат кандидатите претходно да 
извршат увид на работните места за кое се заин-
тересирани, за работата која ќе ја обавуваат во 
елаборатот на аналитичката процена на работните 
места, а кој се наоѓа во Персоналната служба на 
оваа Општина. 

Молбите таксирани со потребните документи 
предвидени по чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници со куса биографија за движењето во 
службата, се доставуваат до Персоналната служба 
на оваа Општина. 

Конкурсот трае месец дена од објавувањето. 
(870) 

СОВЕТОТ ПРИ ОКОЛИСКАТА БОЛНИЦА -
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1) Началник на Специјалното детско одделе-

ние за ТБЦ 
2) Лекар специјалист — педијатер 
3) Лекар на специјализација по педијатрија 

У с л о в и : 
Под точка 1 — кандидатот да е лекар специ-

јалист фтизиолог или педиатер, со академско зва-
ње и над 5 години практика. 

Под точка 2 - кандидатот да е лекар спе-
цијалист педиатер со 3 години практика. 

Под точка 3 — кандидатот да ги исполнува 
сите услови согласно Правилникот за специјали-
зација на здравствените работници од прва врста. 

Настап на работа по спогодба. 
Личен доход по Правилникот на Околиската 

болница — Скопје. 
Конкурсот останува отворен до пополнување 

на работните Mecva, (871) 

Општинското собрание на Општината Саат 
Кула — Скопје, Советот за просвета и култура 

р а с п и ш у в а 

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

1. Директор на Електро-машински и сообра-
ќаен училиштен центар —' Скопје 1 

2. Управници на отсеците во Електро-ма-
ЈЛИНСКИ сообраќаен училиштен центар 3 

Услови за прием на кандидатите: 
— за работното место директор — кандидатите 

треба да имаат завршено филозофски или тех-
нички факултет, положен стручен испит и над 10 
години служба; 

— за работните места под точка 2 — канди-
датите да имаат завршено филозофски факултет 
или виша техничка или виша педагошка школа 
— природна група предмети, положен стручен 
испит и над 10 години служба во просветна струка 
и да бил на раководни места во струката најмалку 
3 години. 

Плата по Законот за јавните службеници. 
Кандидатите покрај молбата таксирана со 50 

динари треба да приложат документи за образо-
вание, положен стручен испит, куса биографија и 
оценки за последните 3 години, а оние што биле 
на раководни места потврда дека не подлежале 
на оценување. 

Молбите ќе се поднесуваат до Општинското 
собрание на Општината Саат Кула — Скопје — 
Совет за просвета. 

Конкурсот ќе трае до пополнување на местата, 
а најмалку 15 дена од објавувањето. (872) 

На основа член 3 од Правилникот за специја-
лизација на здравствените службеници од I врста, 
Заводот за трансфузија на крв на СРМ — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за специјализација на еден лекар по трансфузио-
логија 
У с л о в и : 

Кандидатот да ги исполнува условите пред-
видени во Правилникот за специјализација на 
здравствените службеници од I врста и тоа: 

- j да има положен стручен испит, 
— работен стаж над три години, 
— познавање на еден странски јазик. 
Пожелно е кандидатот да има работено на про-

блемот на транфубиологијата најмалку 3 (три) 
години. 

Конкурсот трае 15 (петнаест) дена од неговото 
објавување. 

Молбите се доставуваат до Заводот за транс-
фузија на крв на СРМ - Скопје. (873) 

На основа чл. 178 од Законот за високото 
школство во Социјалистичка Република Македо-
нија („Сл., весник на НРМ" бр. 20/61), Советот на 
Вишата земјоделска школа во Струмица 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за преизбор и избор на наставници (професори или 
предавачи на виша школа) и за назначување на 
еден раководител по практична обука и тоа: 

I 
ЗА ПРЕИЗБОР ЗА РЕДОВНИ НАСТАВНИЦИ 

ПО СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ: 
— Земјоделска ботаника; 
— Механизација на земјоделското производ-

ство. 
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И 
ЗА ИЗБОР ЗА РЕДОВНИ НАСТАВНИЦИ ПО 

СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ: 
— Познавање на почвите; 
— Агрохемија; 
— Наводнување на индустриските култури; 

III 
ЗА РЕДОВНИ ИЛИ ХОНОРАРНИ НАСТАВ-

НИЦИ ПО СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ: 
— Индустриски култури II 
— Општо земјоделие. 

IV 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ ПО 

ПРАКТИЧНА ОБУКА: 
— за раководител по практична обука 

V 
УСЛОВИ: 
Според Законот за високото школство во Со-

цијалистичка Република Македонија и Законот за 
јавните службеници. 

VI 
Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-

њето му во „(Сл. весник на СРМ". 
Доколку за некои работни места не се при-

јават воопшто кандидати или од пријавените кан-
дидати не биде никој избран, конкурсоа останува 
отворен до пополнување на работното место. 

Еден кандидат може да конкурира за еден, 
два или повеќе предмети. 

Стапување на должност по договор. 
За поблиски информации кандидатите да се 

обратат до Секретаријатот на Школата. 
Молбите уредно таксирани да се поднесуваат 

до Секретаријатот на Вишата земјоделска школа 
во Струмица. (874) 

На основа чл. 178 од Законот за, високото 
школство во СРМ, Советот на Педагошката ака-
демија во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

1) За еден наставник (професор или предавач) 
по предметите — шиптарски јазик и литература 

Условите на конкурсот се објавени во весникот 
„Нова Македонија" од 24. V. 1963 година. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Педагошката академија во Скопје до 1. IX. 1963 
година. 

Во случај местото предвидено со овој конкурс 
да не се пополни до определениот рок, конкурсот 
продолжува до неговото пополнување. (876) 

ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВНА ЗАШТИТА НА МАЈКИ 
И ДЕЦА НА СРМ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место лекар-гине-
колог. 

Услови: Положен специјалистички испит по 
гинекологија и акушерство. 

Настап на работа од 1. УШ. 1963 година. 
Личен доход по Правилникот за личните до-

ходи на Заводот. 
Молби со потребните документи и биографија, 

се доставуваат до Заводот за здравна заштита на 
мајки и деца на СРМ - Скопје, Битпазар, пош-
тенски ф а х 425. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. % (877) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ МЕДИЦИН-
СКИОТ ЦЕНТАР - КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

I 
за пополнување на следните работни места: 
1. Лекар специјалист за заразни болести за 

шеф на оддел. 1 
2. Лекар специјалист за општа хирургија 

за шеф на оддел. 1 
3. Лекар специјалист за рентгенологија за 

шеф на кабинет 1 
4. Лекар специјалист за педијатрија 1 
5. Фармацеут или биохемичар за ш е ф на 

лабораторија 1 
6. Фармацеут или пом. фармацеут-техничар 1 

I I 

За упатување лекари на специјализација 
1. За општа хирургија 1 
2. За интерна медицина 1 
3. За педијатрија 2 
4. За акушерство и гинекологија 1 
5. За рентгенологија 1 
6. За офтолмологија 1 
7. За неуропсихијатрија 1 
8. За кожни болести 1 
9. За заразни болести 1 

10. За епидемиологија 1 
11. За ф и з и о л о г и ј а 1 

У С Л О В И : 

Кандидатите под точ. I ред. бр. 1, 2, 3 и 4 
треба да бидат лекари со положен специјалистич-
ки испит. 

Кандидатите под точ. I ред. бр. 5 да имаат 
завршено соодветен факултет и две грдини прак-
тика. 

Кандидатот под точ. I ред. бр. 6 да има з а -
вршено соодветен факултет и две години практи-
ка, односно средно образование и преку пет го-
дини практика. 

Стан, патни и селидбени трошоци обезбедени. 
Плата по правилникот на установата или по спо-
годба, со исклучок на кандидатот од ред. бр. 6 з а 
кого не се обезбедува стан и патни и селидбени 
трошоци ако е со средно образование. 
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Кандидатите под тон. П ред. бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 и 11 треба да ги исполнуваат условите 
за упатување на специјализација. Плата по пра-
вилникот на установата. 

Сите кандидати од I и П точка треба да ги ис-
полнуваат и предвидените услови по чл. 31 од За-
конот за јавните службеници. 

Молбите прописно таксирани и прилозите кои 
истите спрема истакнатите услови се доставуваат 
на адреса: 

Медицински центар (конкурсна комисија) — 
Куманово. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (839) 

Ј А В Н О Н А Д Д А В А Њ Е 

ОПШТИНСКИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА 
ШКОЛСТВО НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО 

р а с п и ш у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за изградба на училишна зграда за Медицинско 

училиште во Тетово 

Пресметковната вредност на објектот изнесува: 
а) за градежни и занаетчиски работи 81.038.408 

динари; 
б) за водовод и канализација со септичка јама 

5.849.042 динари; 
в) за електрична инсталација 3.702.500 динари. 
В к у п н о : 90.589.950 динари. 
Наддавањето ќе се одржи во просториите на 

Одделението' за општествени служби на Собра-
нието на Општината Тетово на ден 31. VII. 1963 
година во 8 часот.. 

Наддавањето ќе биде со давање „клуч на вра-
та" за фиксна сума без оглед на грешките во пред-
мерот и претсметката, се според проектот и тех-
ничкиот опис, со тоа што наместо предвидени осум 
училници ќе се изведат дванаесет училници за 
кое е изработено решение во вид на допуна. 

Учесниците на наддавањето се должни да до-
стават: 

1) писмени понуди во затворен коверт; 
2) гарантно писмо од Народната банка на из-

нос од 1% од Пресметковната вредност; 
3) потврда за регистрација на претпријатието; 
4) полномошно. 
Рок за завршување на објектот е 1. VIII. 1964 

година. 
Елаборатот се става на увид на интересентите 

секој работен ден од 9—12 часот во просториите на 
Одделението за општествени служби! на Собра-
нието на општината Тетово. 

Рок за поднесување на понуди е 30. VII. 1963 
година. (875) 
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СОДРЖИНА 
Страна 

162. Одлука за избор на претседател и членови 
на Извршниот совет — - - — — — 521 

163. Одлука за избор на претседател и судии 
на Уставниот суд на Македонија — — 521 

164. Одлука за именување секретар на Извр-
шниот совет и републички секретари — 521 

165. Одлука за именување секретар на Со-
бранието на Социјалистичка Република 
Македонија — - — — — — — — 522 

166. Одлука за разрешување и избор на прет-
седател и судии на Врховниот суд на 
Македонија — — — — — — — 522 

167. Одлука за определување намената, усло-
вите и начинот под кои ќе се даваат 
кредити од Републичкиот инвестиционен 
фонд - - - - - - - - - 522 

168. Одлука за дополнување на Одлуката за 
плаќање на придонесот за лица вон 
работен однос осигурени според прописите 
за социјално осигурување — — — — 523 

169. Решение за разрешување и именување 
членови на Републичката комисија за 
спроведување на прописите за расподел-
ба на чистиот приход на стопанските 
организации и установи — — — — 52л 

170. Решение за именување членови на Сове-
тот на Републичкиот завод за продуктив-
ност на трудот — — — — — — — 524 

171. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за нестопански инвестиции 524 

172. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Заедни-
цата на ПТТ претпријатија во СРМ - 525 

173. Решение за основање на Единствено 
претпријатие за дистрибуција на елек-
трична енергија на територијата во 
Македонија — — — — — — — — 5 2 5 

174. Решение за потврдување Одлуката за 
оснивање на Универзитетска печатница 
при Универзитетот во Скопје — — — 526 

175. Решение за разрешување директорот на 
Дирекцијата за изградба на делот на 

'автопатот „Братство-Единство" во Соци-
јалистичка Република Македонија — - 526 

176. Решение за разрешување на секретарот 
на Советот за култура на HP Македонија 526 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: „Службен весник на СРМ" - новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1—698 

при Народната банка' — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (3575) - Скопје. 


