
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 3 август 1965 
С к о п ј е 

Број 29 Год. XXI 

Претплата за 1965 год. изнесува 
2.500 дин. Овој број чини 48 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698 

291. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ВИ-

СОКОТО ШКОЛСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за измени и дополнува-
ња на Законот за високото школство во Социјали-
стичка Република Македонија, што Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија го донесе на 
седницата на Просветно-културниот собор одржана 
на 13 јули 1965 година и на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 28 јули 1965 година. 

У. бр. 154/65 
29 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ВИСОКОТО ШКОЛСТВО ВО СОЦИЈАЛИ-

СТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во член 25 од Законот за високото школство 

во Социјалистичка Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 15/65) во став 1 се додава 
нов став 2 кој гласи: 

„Високошколските установи можат да основаат 
и посебни научно наставни установи". 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 
Во ставот 4 по зборот ,,единици" се додаваат 

зборовите „и установите". 

Член 2 
Во член 64 став 4 по зборот „организираат" сз 

додаваат зборовите „и посебните научно-наставни 
установи основани според ОВОЈ закон, како". 

Член 3 
По член 164 се додава нов член 164а кој гласи: 
„Универзитетот може да основа посебни науч-

но-наставни установи". 

Член 4 
Во член 169 по точка 5 се додава нова точка 5а 

која гласи: 
„Основа посебни научно-наставни установи". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од него-

вото објавување во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

292. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Маке до ли ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУ-
ДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТАТА И 

ГРОБОВИТЕ НА БОРЦИТЕ 

Се прогласува Законот за уредување и одржу-
вање на гробиштата и гробовите на борците, што 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија го донесе на седницата на Социјалино-драв-
ствениот собор одржана на 13 јули 1965 година и 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 
28 јули 1965 година. 

У. бр. 153/65 
29 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ ГРОБИШТАТА 

И ГРОБОВИТЕ НА БОРЦИТЕ 

Член 1 
Со цел за зачувување на траен спомен и одда-

в а њ е на должната почит на борците паднати за 
ослободување на земјата во Втората светска војна 
и од поранешните војни, гробиштата и гробовите на 
Југословенските борци, југословени воени заробени-
ци, интернираните лица и другите жртви на не-
пријателскиот терор (во натамошниот текст — бор-
ците) на територијата на Социјалистичка Република 
Македонија, се уредуваат, одржуваат и се под за-
шита според одредбите на овој закон. 
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Гробиштата и гробовите на борците прогласени 
за споменици на културата, се уредуваат и одржу-
ваат според одредбите на Законот за заштита на 
спомениците на културата. 

Член 2 
Уредени гробишта, во смисла на овој закон, се 

посебните алеи и заедничките гробници (костурни-
ц а во кои се закопани посмртните останки на бор-
ците во постојните гробишта, како и одделните 
гробишта подигнати за таа цел. 

Како уредени гробови, во смисла на овој закон, 
се сметаат поединечните гробови и заедничките 
гробници (костурници) на борците што се наоѓаат во 
гробишта, а се обележени со видливи и трајни зна-
ци за оддавање почит (споменици, надгробни плочи, 
бисти и сл.). 

Член 3 
Посмртните останки на борците закопани во по-

единечни, растурени и неуредени гробови ќе се 
пренесат и закопаат во уредени гробишта. 

Посмртните останки на борците закопани во 
поединечни уредени гробови или заеднички гроб-
ници остануваат во гробови односно гробници. 

Пренос и закоп на посмртни останки на борци 
ОД уредени гробишта односно гробови може да се 
изврши само ако за тоа постојат оправдани при-
чини (пренос во заедничка гробница на херои, во 
семејна гробница, во уредени гробишта на борци во 
родниот краЈ и др.). 

За преносот на посмртните останки на борците 
од став 1 и 3 од овој член одлучува надлежниот 
орган на општинското собрание на чие подрачје 
се врши преносот, по претходно мислење од бореч-
ките и другите заинтересирани општествено-поли-
тички организации. 

Член 4 
Општинското собрание го организира редовното 

одржување на гробиштата и гробовите на борците, 
како и заштита од о-штетување и уништување на 
спомениците и другите знаци со кои тие се обеле-
жени. Тоа ќе го уреди собирањето и чувањето на 
документацијата што се однесува на тие гробишта 
и гробови. 

Член 5 
Финансиски средства за уредување и одржу-

вање на гробишта и гробовите на борците се обез-
бедуваат во буџетите на општините. 

Член 6 
За уредувањето' и одржувањето гробиштата и 

гробовите на борците се грижи надлежниот орган 
на општинското собрание. 

Боречките, младинските, работните заедници и 
другите организации, како и блиските роднини на 
закопаните борци, во договор со органот од прет-
ходниот став, можат да преземат грижа за непо-
средно одржување на одделни гробови или гро-
бишта на борците. 

Член 7 
Органот од претходниот член до 30 VI. 1966 

година ќе изврши попис на сите гробишта и гро-
бови на борците и податоците од пописот ќе му ги 
достави на Републичкиот секретаријат за народно 
здравје и социјална политика. 

Се овластува републичкиот секретар за народ-
но здравје и социјална политика да донесе побли-
ски прописи за извршувањето на пописот од прет-
ходниот став 

Член 8 
Уредувањето на неуредените гробишта и гро-

бови на борците ќе се изврши најдоцна до крајот 
на 1968 година. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од не-

говото објавување во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

293. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВР-
ШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ БУ-
ЏЕТОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА ГОДИНА 

Се прогласува Законот за завршната сметка 
за извршување буџетот на Социјалистичка 
Република Македонија за 1964 година, што Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија ги донесе на седницата на Организационо -
политичкиот собор одржана на 14 јули 1965 го-
дина и седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 28 јули 1965 година. 

У. бр. 155/615 
28 јули 1965 година 

Скоше 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 

БУЏЕТОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1964 ГОДИНА 

Член 1 
Остварените приходи и извршените расходи 

по буџетот на Социјалистичка Република Маке-
донија за 1964" година изнесуваат: 

Приходи 21.997.725.821.— динари 
Расходи 20.761.206.672.— динари 
Вишок на приходи 1.236.519.149.'— динари 

Член 2 
Вишокот на приходите од претходниот член 

се состои од: 
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- издвојување на 10% односно 15% посебна 
буџетска резерва според одредбите на Законот 
за стопанско"планските мерки за 1964 година Ди-
нари 658.739.544.— 

— друг вишок 577.779.605.— динари 

Член 3 
Вишокот на приходите во износ од 696.519.149 

динари се внесува во Резервниот фонд на Соци-

јалистичка Република Македонија, а остатокот 
од 540.000.000 се внесува во Републички средства 
за заеднички резерви на стопанските организа-
ции. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

П Р Е Г Л Е Д 

на одобрените и остварените приходи и одобрените и извршените расходи по делови 
по Републичкиот^буџет за 1964 година 

Шема 1 

ѕ 
ч 

П р и х о д и 
Одобрено по 
годишниот 

буџет 
Остварено 

Д
ел

 
I 

Р а с х о д и 
Расположиво 
по изврше-
ните вир-

мани 
Извршено 

1 

2 

6 

7 

Заеднички приходи 

Судски такси 

Приходи од органите, 
установите и останали 
приходи 

Пренесени средства 

6.908.920.000 

241.920 ООО 

60.000.000 

309.600.000 

8,165.086.853 

270.405.225 

82.633.743 

309.600.000 

1 

2 

3 

5 

Просвета и народна кул-
тура 

Социјална заштита 

Здравствена заштита 

Државна управа и суд-
ство 

346.176.000 

411.005.000 

230.056.000 

5.023.822.000 

339.185.983 

362.759.427 

228.056.000 

4.978.487.479 
8 Дотации 13.170.000.000 13.170.000 ООО 8 Интервенции вон сто-

Вкупно приходи 20.690.440.000 21,997.725.821 
панството 556.000.000 473.120.612 

9 Дотации 9 066.760.000 9.065.740.000 

Се одбива: 
10 

П 

Обврски по заеми и га-
ранции 

Обврски по буџетот и 
буџетската резерва 

100.000.000 

304 848 ООО 

68.276.644 

462.258.420 

В куп расходи 16.038.667.000 15,977.884.565 

/Вишок на прих. 577.779.605 
3% од делот на придо-
несот на буџетите од 
личниот доход што му 
припаѓа на СР Македо-
нија во полза на Репуб-
личкиот о п ш т е с т в е н 
фонд за финансирање 
на школството 155.442.000 186.005.496 

10% односно 15% посеб-
на буџетска резерва 311.676.000 658.739.544 

32,85 Учество на репуб-
личките фондови во 
заедничките п р и х о д и 
дел за републичкиот 
буџет и во СоЈузната 
дотација што му при-
паѓа на Републичкиот 
буџет 4 184.655.000 4.597.316.611 

С6 одбиени ставки 4.651.773.000 5.442.061.651 Ј 
Чисто приходи 16.038.667 ООО 16.555.664.170 Вкупно' 16.038.667.000 16.555.664.170 

1 
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294. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОКА-

ТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за стопата на придонесот 
за запослување што Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија го донесе на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 28 јули 1965 година 
и на седницата на Стопанскиог собор одржана на 
28 јули 1965 година. 

У. бр. 160/65 
29 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

ЗАПОСЛУВАЊЕ 

Член 1 
Стопата на придонесот за запослување ЕО 1965 

година се определува на 1%? од основицата според 
која се пресметува придонесот за социјално оси-
гурување. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 
1. УШ. 1965 година. 

295. 
Врз основа на член 123 точка 4 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на седницата на Републичкиот собор одржа-
на на 28. УП. 1965 година и на седницата на Сто-
панскиот собор, одржана на 28. УП1. 1965 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1964 ГОДИНА 

1. Се одобрува Завршната сметка на Општес-
твениот инвестиционен фонд на Социјалистичка 
Република Македонија за 1964 година и тоа: 

(во милиони динари) 
Репуб Фонд на 
инвест неразви Вкупно 

фонд подрачја 

21.277 15.8415 37.122 
20.788 12.729 33.517 

489 3.116 3.605 

б) со состојба на билансот 
на фондот на ден 31XII. 
1963 година 
Вкупни средства 153.614 26.000 179 614 
Од кои: 
1) Пласирани средства на 

фондот во кредити 153 125 22.884 176 009 
2) Остаток на непотрош 

средства 489 3.116 3.605 
2 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 71 
28. VII. 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

296. 
Врз основа на член 38 и 59 од Законот за 

финансирање на општествено-политичките заед-
ници во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 9/65), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 28. VII. 
1965- година и на седницата на Стопанскиот собор, 
одржана на 28. УП. 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
РЕЗЕРВЕН ФОНД И СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1964 ГОДИНА 

I 
Се одобрува Завршната сметка на Републич-

киот резервен фонд со: 
Приходи 1.249.781.557 
Расходи 220.000.000 
Вишок на приходи 1.029.781.557 

И 
Се одобрува Завршната сметка на Средствата 

на заедничките резерви на стопанските органи-
зации при Републичкиот резервен фонд со: 

Приход,и 2.689.104.869 
Расходи 2.667.006.313 
Вишок на приходи 22.098.556 

Вишокот на приходите од точка I и П од оваа 
одлука се пренесува како приход на Републич-
киот резервен фонд за 1965 година, односно на Ре-
публичките средства за заеднички резерви на сто-
панските организации. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 72 
28. УП.1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

а) со состојба на извршу-
вање на вкупниот при-
лив и потрошок на 
средствата од 1964 го-
дина: 
1) Вкупни приходи 

2) Вкупни расходи 
3) Вишок на приходи 
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297. 
Врз основа на член 109 точка 3 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 28 јули 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор одржана на 28 јули 1965 го-
дина, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТОПИТЕ ЗА 
ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО-

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1965 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Одлуката за стопите на 

додатниот придонес за инвалидско-пензиако оси-
гурување за 1965 година, што ја донесе Собранието 
на Републичката заедница за социјално осигурување 
на работниците на СР Македонија, на седницата 
одржана на 31 мај 1965 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Бр. 08-60 
29 Јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

298. 
Врз основа на член 109 точка 3 од Законот за 

организација и финансирање на социјалното оси-
гурување („Службен лист Н9 СФРЈ" бр. 24/65), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македон-
нија, на седницата на Републичкиот собор, од р -
жана на 28 јули 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 28 јули 1965 го-
дина, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТОПИТЕ ЗА 
ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И 
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ПРИДОНЕСОТ ЗА 

ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 1965 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Одлуката за стопите на 

основниот придонес за инвалидско-пензиско оси-
гурување и придонесот за додаток на деца за 1965 
година, што ја донесе Собранието на републич-
ката заедница на социјалното осигурување на ра-
ботниците на СР Македонија на седницата одр-
жана на 31 мај 1965 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Бр. 08-56 
29 Јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

299. 
Врз основа на член 123 точка 17 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија, по предлог од Извршниот совет на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 28 
Јули 1965 година, Ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД 

НА МАКЕДОНИЈА 

1. За судија на Врховниот суд на Македонија 
се избира Мане Хаџи Пецов, началник на одде-
ление во Републичкиот секретаријат за право-
судство и организација на управата. 

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

Бр. 65 
29 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

300. 
Врз основа на член 123 точка 17 во врска со 

член 139 точка 7 од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија и член 45 став 2 од Законот 
за стопанските судови, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, по предлог од Извршниот совет, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 28 
јули 1965 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВИШИОТ 

СТОПАНСКИ СУД 

1. За судија на Вишиот стопански суд се из-
бира Љубен Чекреџи, досегашен претседател на 
Окружниот суд во Охрид. 

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

Број 46 
29 Јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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301. 
Врз основа на член 123 точка 17, член 139 

точка 7 и член 176 од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, во врска со член 415 од 
Законот за судовите од општа надлежност, а по 
предлог од Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 28 јули 1965 година ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И СУДИЈА 

НА ОКРУЖНИ СУДОВИ 

I. Поради заминување на друга должност и 
по нивна согласност се разрешуваат од должноста 
претседателите и судијата на следните окружни 
судови и тоа: 

1. Ристо Блажевски, претседател на Окруж-
ниот суд во Битола; 

2. Миле Крчковски, претседател на Окруж-
ниот суд во Тетово; 

3. Љубен Чекреџи, претседател на Окружниот 
суд во Охрид; 

4. Султана Шкартова, судија на Окружниот 
суд во Титов Велес. 

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

Б Р О Ј 6 8 

29 јули 1965 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

302. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

фондот на Федерацијата за кредитирање стопан-
скиот развиток на стопански недостатно развие-
ните републики и краеви, по предлог од Комиси-
јата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието, 

Собранието на социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 28 јули 1965 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕ-
ДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВИТОК НА 

СТОПАНСКИ НЕДОСТАТНО РАЗВИЕНИТЕ 
РЕПУБЛИКИ И КРАЕВИ 

1. За член на Управниот одбор на Фондот на 
Федерацијата за кредитирање на стопанскиот раз-
виток на недостатно развиените републики и кра-
еви, како претставник на Социјалистичка Републи-
ка Македонија во тој Одбор се именува Ангел 
Чемерски, пратеник на Републичкиот собор, 

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

Број 64 
29 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

303. 
Врз основа на член 34 став 3 од Законот за 

републичката управа, по предлог од Извршниот 
совет, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 28 јули 1965 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КО-

МИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 

I. Во Републичката комисија за верски праша-
ња се именуваат: 

а) за претседател 
ЧАУШЕВ БОРО, член на Извршниот совет 

б) за потпретседател 
ИЛИЕВСКИ ДОНЕ, потсекретар ЕО Извр-
шниот совет 

в) за членови 
1) ИБРАИМ МУАРЕМ, пратеник на Собрание-

то на СРМ; 
2) КОСТОВСКИ РАДУЛЕ, помошник на ре-

публичкиот секретар за информации; 
3) КРЛИУ МЕТИ, секретар на Општинскиот 

комитет на СКМ „Кале", 
4) ЛЕВКОВ БЛАГОЈ, претседател на Советот 

за иселенички прашања при Извршниот со-
вет; 

5) ЧОЧОРОВСКИ ПЕРО, началник на Секре-
таријатот за внатрешни работи на Градско-
то собрание на град Скопје; 

6) МОНОВ ДИМИТАР, директор на Педагош-
ката академија во Скопје; и 

7) Претседателот на Комисијата за верски пра-
шања на Градското собрание на град Скопје. 

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

Број 63 
29 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

304. 
Врз основа на член 131 став 2 од Деловникот 

на Републичкиот собор на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, 

Републичкиот собор на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на својата сед-
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ница одржана на 28 Јули 1965 година, по предлог 
од Комисијата за п р а ш а њ а на изборите и имену-
вањата на Собранието, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА ГРА-
ДЕЖНИШТВО, СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ 

ПРАШАЊА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР 

I. За член на Одборот за градежништво, стан-
бени и комунални прашања на Републичкиот со-
бор се избира пратеникот Велко Стојчев, на упра-
знетото место од Петар Пепељуговски, на кого му 
престана пратеничкиот мандат. 

П. Оваа одлука влегува во сила Со донесува-
њето. 

Бро ј 66 
29 Јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

305. 
Врз основа на член 16 од Законот за органите 

за водење на постапката за прекршоци, по пред-
лог од Извршниот совет, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
ж а н а на 28 јули 1965 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА СУДИИТЕ И СУДИИТЕ-ПОРОТ-

НИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА 
ПРЕКРШОЦИ 

I 
1. Републичкиот совет за прекршоци има прет-

седател и 7 — седум судии 

2. Бројот на судииТе-поротници на Републич-
киот совет за прекршоци се утврдува на 100 — сто. 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија" . 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
ж а н а на 28 јули 1965 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ-ПОРОТНИЦИ ВО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

I. Во Републичкиот совет за прекршоци за су-
дии-поротници се избираат: 

1) Андреевски Киро, директор на Заводот за 
медицинска рехабилитација на инвалидите на тру-
дот во Скопје; 

2) Геракаровски Иван, советник на генералниот 
директор на Народната банка на Југославија — 
Централа на Македонија ; 

3) Димовски Цветко, инспектор за труд на Оп-
штинското собрание „Идадија" во Скопје; 

4) Дуковски Виктор, правник во Органско-хе-
миската индустрија „Наум Наумовски — Борче" во 
Скопје; 

5) Китановски Боро, професор на Педагошката 
академија во Скопје ; 

6) Магдески Пецо, службеник во Одделението 
за сообраќај на Републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи; 

7) Матевски Тихо, помошник директор на Ко-
муналната банка во Скопје; 

8) Наумовски Благоја , службеник во Републич-
киот секретаријат за труд; 

9) Радиќ Томислав, техничар во Претпријатието 
во изградба рудници и железарница „Скопје" во 
Скопје; 

10) Селевски Васил, правник во Градското со-
брание на град Скопје; 

11) Станковски Јован, советник в о Републич-
киот секретаријат за образование, наука и култура; 

12) Тасевски Зоран, машински техничар во 
Претпријатието во изградба Рудници и железарни-
ца „Скопје" во Скопје; 

13)Трпеновски Страшо, правник во Стопанската 
комора на СРМ; и 

14) Џартов Тодор, началник на одделение во 
Радио-телевизиЈа Скопје. 

П. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
нејзиното објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија" . 

Б р о ј 49 
29 Јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собрание,то на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

307. 
' Врз основа на член 16 од Законот за органите 

за водење постапката за прекршоци^ по пред-
лог од Извршниот совет, 

Бро ј 67 
29 Јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с р 

,306. 
Врз основа на член 16 од Законот за органите 

за водење на постапката за прекршоци, а по пред-
лог од Извршниот совет, 
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Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 28 јули 1965 година, ја донесе следната 

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

РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

I. Во Републичкиот совет за прекршоци се из-
бираат: 

а) За претседател: Ристо Божиновски, досега-
шен претседател на Окружниот суд во Битола; 

б) За судии: 
1. Мирослав Тодоровски; и 
2. СтеЕо Дамевски, досегашни судии на Советот 

за прекршоци при Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи. 

3. Љубо Јовановски, досегашен претседател на 
Околискиот совет за прекршоци на Собранието на 
бивша Титоввелешка околија; 

4. Крсте Контевски, судија на Советот за пре-
кршоци при Републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи; и 

5. Перо Филиповски, службеник во Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи. 

П. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

Број 48 
29 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

308. 
Врз основа на член 14 од Законот за Репуб-

личкиот општествен фонд за финансирање на 
образованието, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, по предлог од Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието, на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 28 јули 
1965 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО ШТО ГИ ИМЕНУВА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ 

I 
Од должноста членови на Управниот одбор на 

Републичкиот општествен фонд за финансирање на 
образованието се разрешуваат: 

Трпе Јаковлевски, поради заминување на дру-
га должност, Владо Василевски, Никола Поповски, 
Ванчо Дубровски и' Димче Маленко, поради исте-
чување на нивниот мандат во Управниот одбор. 

Славка Георгиева — Андреевиќ, поради тоа 
што е член на Управниот одбор на Фондот според 
својата положба. 

П 

За нови членови на Управниот одбор од страна 
на Собранието на СРМ се именуваат: 

на две години: Драган Н И К О Л О В С К И , Д,ушан По-
повски и Џемаил Ќоку, пратеници на Републички-
от собор, и Зорка К а з а н џ и с к а , пратеник на Про-
светно-културниот собор; 

на една година: Петар Богучески, пратеник на 
Социјално-здравствениот собор, Киро Џимревски, 
пратеник на Републичкиот собор и Рада Галева, 
пратеник на Просветно-културниот собор. 

Ш 
Член на Управниот одбор на Фондот, според 

својата положба, е Славка Георгиева — Андреевиќ, 
,републички секретар за образование, наука и 
култура. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето. 

Број 61 
29 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

309. 
ВрЅ основа на член 10 од Законот за Републич-

киот фонд за нестопански инвестиции, по пред,лог 
од Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 28 јули 1965 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ 

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

За претседател Тулески Кочо, пратеник на Ре-
публичкиот собор. 

За членови: 
1. Алексов Митко, член на Главниот одбор на 

ССРНМ; 
Ш Јакимовски Љубомир, пратеник на Репуб-

личкиот собор; 
3. Кецкаровски Перо, помошник на републич-

киот секретар за образование, наука и култура; 
4. Крчковски Миле, помошник на републичкиот 

секретар за правосудство и организација на 
управата; 

5. Куљан Спасе, советник во Извршниот совет; 
6. Панов Д-р Ѓорѓи, помошник на републичкиот 

секретар за народно здравје и социјална политика; 
7. Петровски Ацо, секрета,р на Комисијата за 

стопански движења на Републичкиот совет на 
ССЈ; 

8. Поповска Влаш, пратеник на Републичкиот 
собор; 
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9. Русо Роза, помошник на републичкиот секре-
тар за финансии; 

10. Соколовски Горѓи, началник на управа во 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи. 

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

Број 62 
29 јули 1965 година Претседател 

Скопје на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

310. 
Врз основа на член 32 од Законот за избор на 

пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 28 јули 1965 година, по предлог од Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР 
НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРАТЕ-
НИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Од должноста секретар на Републичката из-
борна комисија за спроведување на изборите за 
пратеници на Собранието на СРМ („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 44/64) се разрешува досегашниот 
секретар Никола Јанев, сета секретар на Уставниот 
суд на Македонија. 

2. За секретар на Комисијата од претходната 
точка се именува Никола Алексовски, општествен 
работник и бивш пратеник во Републичкиот собор 
на Собранието на СРМ. 

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

Број 69 
29 јули 1965 година Претседател 

Скопје на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

311. 
Врз основа на член 31 од Законот за избор на 

одборници на општинските собранија, 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 28 јули 1965 година, по предлог од Коми-
сијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието, ја донесува следната 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР 
НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОДБОРНИ-

ЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА 

1. Од должноста секретар на Републичката из-
борна комисија за спроведуваше на изборите за 
одборници на општинските собранија ^,Службен 

весник на СРМ" бр. 44/64), се разрешува досегаш-
ниот секретар Никола Јанев, сега секретар на 
Уставниот суд на Македонија. 

2. За секретар на Комисијата од претходната 
точка се именува Никола Алексовски, општествен 
работник и бивш пратеник во Републичкиот собор 
на Собранието на СРМ. 

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

Број 70 
29 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Ваддое Смилевски, с. р. 

312. 
Врз основа на член 29 од Законот за републич-

ката управа („Службен весник на СРМ" бр. 17/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАРИ И ПОМОШ-
НИК РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ И РЕПУБЛИЧКИТЕ СЕКРЕТАРИЈАТИ 

I. Се именуваат: 
1. За потсекретар во Извршниот совет ПЕТКО 

ЧАДИКОВСКИ, помошник секретар во Советот; 
2. За потсекретар во Републичкиот секретари-

јат за внатрешни работи ДИМИТАР КОДЕМИ-
ШЕВ СКИ, помошник на републичкиот секретар за 
внатрешни работи; 

3. За потсекретар во Републичкиот секретаријат 
за труд УРОШ АНДРЕЕВСКИ, помошник на ре-
публичкиот секретар за труд; 

4. За потсекретар во Републичкиот секретари-
јат за финансии РИСТО ФИЛИПОВСКИ, помош-
ник на републичкиот секретар за финансии; 

5. За потсекретар во Републичкиот1 секретари-
јат за индустрија и трговија АЛЕКСАНДАР Д И М -
КОВСКИ, помошник на републичкиот секретар за 
индустрија; 

6. За потсекретар во Републичкиот секретари-
јат за земјоделство и шумарство инж. НИКОЛА 
ПЕТРОВСКИ, помошник на републичкиот секре-
тар за земјоделство и шумарство; и 

7. За помошник на републичкиот секретар за 
правосудство и организација на управата МИЛЕ 
КРЧКОВСКИ, претседател на Окружниот суд во 
Тетово. 

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

Бр. 17-1303/1 
12 јуни 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот еовет, 
Никола Минчев, с. р. 
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313. 
Врз основа на член 46 од Законот за републич-

ката управа, во врска со член 10, 12 и 13 од Зако-
нот за републичките органи на управата, Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВНИ 

ИНСПЕКТОРИ НА РЕПУБЛИЧКИ 
ИНСПЕКТОРАТИ 

I. Се разрешуваат' 
1. Инж. МЛАДЕН СТЕФКОВ, од должноста 

главен инспектор на Републичкиот инспекторат за 
парни котли; 

2. Инж. ГАВРИЛО ДРНКОВ, од должноста гла-
вен инспектор на Републичкиот електро-енергет-
ски инспекторат, 

3. Инж. БРАНКО СИМОНОВСКИ, од должнос-
та главен инспектор на Републичкиот рударско-
металуршки инспекторат; 

4. Инж ВЕЛКО САПУНЏИЕВ, од должноста 
главен инспектор на Републичкиот градежен ин-
спекторат; 

5. ЛАЗАР КАЛАЈЏИСКИ, од должноста гла-
вен инспектор на Републичкиот пазаришен инспек-
торат. 

П. Се именуваат: 

1. За главен инспектор на Републичкиот инс-
пекторат за труд НИКОЛА ЈАНЕВСКИ; 

2. За главен инспектор на Републичкиот ин-
спекторат за парни котли инж МЛАДЕН СТЕФ-
КОВ; 

3 За главен инспектор на Републичкиот елек-
тро-енергетски инспекторат инж. ГАВРИЛО ДРН-
КОВ; 

4. За главен инспектор на Републичкиот ру-
дарско-металуршки инспекторат инж. БРАНКО 
СИМОНОВСКИ, 

5. За главен инспектор на Републичкиот гра-
дежен инспекторат инж ВЕЛКО САПУНЏИЕВ; 

6. За главен инспектор на Републичкиот паза-
рнион инспекторат ЛАЗАР КАЛАЈЏИСКИ и 

7. За началник на Управата за ветеринарна 
служба во Републичкиот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство д-р АНГЕЛ ЏЕКОВ 

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

Бр. 17-1302/1 
12 јуни 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

314. 
Врз основа на член 40 и 41 од Законот за орга-

низацијата и работењето на Извршниот совзт 
(„Службен весник на СРМ" бр 17/65), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТ И СОВЕТ-

НИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Се именуваат: 
1. За шеф на Кабинетот на потпретседателот 

на Извршниот совет — во ранг на помошник се-
кретар, се именува ЗОРАН ПОП-АНДОНОВ и 

2. За советник во Извршниот совет се имзнува 
СПАСЕ КУЉАН, досегашен секретар на Советот 
за научна работа на СРМ. 

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

Број 17-1303/2 
12 јуни 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

315. 
Врз основа на член 9 од Законот за основање 

на Републички фонд за патишта („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 14/65), Извршниот совет донесува 

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

ФОНД ЗА ПАТИШТА 

I. Се разрешуваат досегашните членови на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за па-
тишта. 

ГИ Се именуваат за членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за патишта: 

а) на една година. 
1) инж. АЛЕКСАНДАР БАСОТОВ, главен ин-

женер по патишта во Градежното претпријатие 
„Маврово" во Скопје; 

2) МИХАИЛ ЖОЖУ, технички директор на 
сервисите на Претпријатието „Автомакедонија" во 
Скопје, 

3) КРСТЕ ЗДРАВКОВСКИ, член на Републич-
киот одбор на Синдикатот на работниците во соо-
браќајот; 

4) КОЦЕ ЈАНЕВСКИ, член на Извршниот од-
бор на Градската конференција на ССРНМ за град 
Скопје; 

5) ГОРГИ ЛАФЧИСКИ, началник на одделение 
во Железничкото транспортно претпријатие — 
Скопје, 

б) МЛАДЕН НИКОЛОВСКИ, директор на Упра-
вата за патишта во Скопје; и 

7) ИЛИЈА СТЕФАНОВСКИ, директор на Прет-
пријатието за патишта од 1 и П ред во Битола, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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б) на две години: 
1) ЉУБЕН ГЕОРГИЕВСКИ, претседател на 

Здружението на возачи и автомеханичари во 
Скопје; 

2) МАРКО ДИМИТРОВСКИ, раководител на 
група во Републичкиот завод за стопанско пла-
нирање; 

3) ОРДЕ ИВАНОВСКИ, пратеник на Собра-
нието на СРМ, 

4) ПЕТАР КОСТОВ, економист во Заедницата 
на претпријатијата за патишта во СРМ; 

5) Инж. БОРИС ЛАЗАРЕВСКИ, помошник на 
републичкиот секретар за индустрија и трговија; 

6) ТОМЕ МАЛЕВСКИ, секретар на Соѕветот за 
сообраќај на Стопанската комора на СРМ; 

7) КОСТА КЕЧЕВСКИ, директор на Деловното 
здружение на претпријатијата од друмскиот сообра-
ќа ј на СРМ; и 

8) Инж. АНДРЕЈА ТИЛИЌ, главен инженер на 
Дирекцијата за изградба на автопатот „Братство и 
единство" во СРМ. 

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

Број 15-34/1 
2Ф јуни 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

316. 
Врз основа на член 12 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за унапредување на кинематографи-
јата („Службен весник на СРМ" бр 4/65), Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНА-

ПРЕДУВАЊЕ НА КИНЕМАТОГРАФИЈАТА 

I. Се именуваат за членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за унапредување на ки-
нематографијата : 

а) на две години: 
- ИЛИЈА БОГОЕВСКИ, професор на Педа-

гошката академија во Скопје; 
- ЃОРЃИ БОЗБОКИЛОС, директор на Прет-

пријатието за промет со филмови „Македонија-
филм" во Скопје; 

- МИЛКА БОЖИКОВА, самостоен референт 
во Републичкиот секретаријат за образование, на-
ука и култура; 

- ЈОВАН БОШКОВСКИ, уредник во Издавач-
кото претпријатие „Кочо Рацин" во Скопје; 

- ЉУБЕ ПЕТКОВСКИ, филмски снимател во 
Претпријатието за производство на филмови „Вар-
дар" филм" во Скопје; 

- ДРАГАН ТОПЧИЕВСКИ, секјретар на Ра-
ботничката културно-просветна заедница на СРМ и 

- ДУШАН ДРВЕНКОВСКИ, директор на Из-
давачкото претпријатие „Култура" во Скопје. 

б) на една година: 
- ЗОРАН ДИМИТРОВСКИ, музичар; 

- АЛЕКСАНДАР ЃУРЧИНОВ, помошник 
управник на Музејот на современата уметност во 
Скопје; 

- КИРО ЗРМАНОВСКИ, раководител на ко-
мисијата на Ц К СКМ; 

- АЦО ЈОВАНОВСКИ, артист на Драмскиот 
младинско-детски театар во Скопје; 

- МИЛЕ КОРУБИН, сликар и 
- ДУШКО НАУМОВСКИ, режисер на Радио-

телевизија Скопје. 
П. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17-1306/1 
12 јуни 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

317. 
Врз основа на член 10 од Законот за Републич-

киот фонд за социјални установи („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 14/65), Извршниот совет донесува 

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

ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 
СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ 

I. Се именуваат за членови на Управниот одбор 
на Републичкиот фонд за социјални установи: 

а) на четири години: 
- ЉУПЧО АЈДИНСКИ, началник на одделе-

ние во Републичкиот секретаријат за народно 
здравје и социјална политика; 

- ДАНА АНДРЕЕВА, секретар на Главниот 
одбор на Црвениот крст; 

- АНИЦА БОЖИНОВА, управник на Цента-
рот за социјална работа при Општината „Идадија", 

- ИДРИЗ ИДРИЗИ, член на Републичкиот од-
бор на Синдикатот на работниците од општестве-
ните дејности; 

- РАНКА МИЛАНОВИЌ, советник во Заводот 
за социјални прашања на СРМ и 

- д-р ДУШКО ТЕОДОСИЕВСКИ, доцент на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 

б) на две години: 
- БОТА ТРЕНДОВА, секретар на група во 

Главниот одбор на ССРНМ; 
- ПЕТАР ПАВЛОВСКИ, наставник во Струч-

ното занаетчиско училиште за глуви деца во 
Скопје; 

- БРАНКА ПАРКАЧЕВА, советник во Репуб-
личкиот завод за унапредување на школството; 

- ДУШКО ПОПОВСКИ, секретар на Репуб-
личкиот совет за грижи и воспитување на деца и 

- ЕФТО ТРАЈКОВСКИ, началник на одделе-
ние во Градското собрание на град Скопје. 
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П. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 17-1305/1 
12 јуни 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р 

318. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3 член 113 

став 2, од Основниот закон за организација и ф и -
нансирање на социјалното осигурување („Сл. лист 
на СФРЈ" број 24/65) и Одлуката за определување 
гранки, групи, односно подгрупи на дејности во 
кои може да се определи додатен придонес за ин-
валидското и пензиското осигурување во 1965 год. 
(„Службен весник на СРМ" број 23/65), Собранието 
на Републичката заедница за социјално осигуру-
вање на работниците на СР Македонија, на седни-
ца одржана на 31 мај 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 

ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1965 Г. 

Додатниот придонес за инвалидското и пензи-
ското осигурување КОЈ служи за покривање на 
трошоците на инвалидското осигурување што го 
надминуваат определениот просек на трошоците на 
тоа осигурување на подрачјето на републичката 
заедница, го плаќаат поодделни организации во 
гранки, групи, односно подгрупи на дејности опфа-
тени со Одлуката за определување гранки, групи, 
односно подгрупи на дејности во кој може да се 
определи додатен придонес за инвалидското и пен-
зиското осигурување во 1965 година. 

П 
Според определените критериуми додатниот 

придонес за инвалидското и пензиското осигуру-
вање го плаќаат организациите определени со оваа 
Одлука во следната висина: 

Шифра на 
стопанска 

дејност 
о р а н и з а ц и Ј а 

115-12 

211-12 

211-18 

812-30 

211-18 

725-40 

1. Во висина од 0,80% 
Рудници за олово и цинк, Злетово 

2. Во висина од 0,70% 
Земјоделско стопанство „Острово", 
Скопје 
Земјоделско стопанство „Струшко 
Поле", Струга 
Комунално претпријатие „Сервис", 
Гостивар 

3. Во висина од 0,60% 
Земјоделско производно прет. „Бела 
Вода" Т. Велес 
Ќурчиско крзнарско прет. „В. Ми-
трев" Т. Велес 

4. Во висина од 0,50% 
121-12 Рудници и индустрија за неметали 

„Базалт" Куманово 
124-60 Фабрика за чорапи „Црвена Звезда", 

Скопје 
127-21 Претпријатие за пецива и леб 

„Лукс", Скопје 
129-10 Претпријатие за обработка на тутун, 

Кочани 
129-20 Тутунов комбинат, Скопје 
211-11 З И К „Скопско Поле", Скопје 
412-10 Градежно претпријатие „Бел Камен", 

Струмица 
612-11 Трговско прет. „Жито-МакедониЈа" 

— филијала Прилеп 
612-23 Сервис за градежни материјали „Ка^ 

расгшан", Скопје 
612-25 Трговско претпријатие за огрев 

„Огрев", Скопје 
724-80 Јорганџиско претпријатие „Слога", 

Скопје 
727-50 Инвалидско занаетчиско прет. „Бил-

јана", Скопје 
812-80 Управа за комунални работи, Битола 

5. Во висина од 0,35% 
121-20 Керамичка фабрика „Пролетер", Ви-

ница — Кочанско 
124-20 Памучна индустрија ,.Македонка" 

Штип 
124-30 Волнен комбинат „Т. Ц. Мерџан", 

Тетово 
124-72 Конфекциона фабрика „Прогрес", 

Скопје 
124-81 Претпријатие „Македонски фол-

клор", Скопје 
211-12 Земјоделско стопанство „(Гевгелиско 

Поле", Гевгелија 
211-13 Земјоделско стон. прет. „Напредно 

земјоделие", Т. Велес 
211-30 Земјоделска задруга „Солунска Гла-

ва", с. Папрадиш - Т. Велешко 
211-30 Земјоделска задруга „Иднина", Ку-

маново 
213-18 Претпријатие за мелиоризација „Лип-

ково", Куманово 
413-20 Монтажно инсталатерско прет. „Ин-

сталатер", Скопје 
611-14 Трговско претпријатие „Овче Поле", 

Скопје 
612-11 Трговско прет. „Жито Македонија", 

Скопје 
620-20 Угостителско претпријатие „Пелис-

тер", Скопје 
721-20 Претпријатие за камени коцки, Штип 
722-20 Производно претпријатие „Тапетар", 

Т. Велес 
724-60 Конфекција „Солидарност", Прилеп 
812-50 „Градско зеленило", Скопје 
915-20 Дом за народно здравје, Т. Велес 
915-40 Републички завод за здрав, заштита, 

Скопје 
916-50 Заштитна работилница „Светлост", 

Скопје 
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6. Во висина од 0,25% 
115-18 Рудник „Радуша", Ѓорче Петров 
116-18 Рударско претпријатие „Силика", 

Кратово 
116-40 Фабрика „Силика, Гостивар 
120-51 Фабрика за сапун „Цветан Димов", 

Скопје 
121-13 Фабрика „Гипс", Дебар 
121-20 Керамичка фабрика, Струмица 
121-20 Фабрика за тули и керамиди „Про-

летер", Скопје 
124-60 Текстилна фабрика „Пелистер", Би-

тола 
125-13 Фабрика за кожи „Борис Кидрич", 

Битола 
127-50 Фабрика за бонбони „Европа", Скопје 
128-10 Графички завод „Гоце Делчев", 

Скопје 
128-21 Новинско издавачко прет. „Нова Ма-

кедонија", Скопје 
129-10 Претпријатие за обработка на тутун, 

Штип 
211-11 Земјоделски комбинат „Повардарие", 

Неготино, 
211-20 Шумско стопанство „Бабуна", Т. 

Велес 
211-20 Земјоделска задруга „Душан Кириќ", 

с Росоман Т. Велес 
211-30 Земјоделска задруга „Единство", с. 

Скудриње, Гостиварско 
211-30 Земјоделска задруга „Кочо Рацин", 

с. Лазарополе — Гостиварско 
211-30 Земјоделска задруга „Иднина", с. 

Стојаково - Т. Велес 
211-30 Земјоделска задруга „Ванчо Трај-

ков", Пробиштип 
311-10 Шумско стопанство „Караница", 

Скопје 
412-10 Градежно претпријатие „Паруца", 

Штип 
412-10 Градежно претпријатие „Руен", Кр. 

Паланка 
412-21 Градежно претпријатие „Вардар", 

Гевгелија — градилиште Скопје 
611-13 Трговско претпријатие „Центроколо-

нијал", Скопје 
611-24 Трговско претпријатие „Задругар", 

Битола 
612-11 Трговско претпријатие „Жито Маке-

донија" — филијала Т. Велес 
612-11 Трговско претпријатие „Жито Маке-

донија" — филијала Кочани 
612-13 Трговско претпријатие „Славија", 

Скопје 
612-22 Трговско претпријатие „Скопски Ма-

газин", Скопје 
612-23 Трговско претпријатие „Центрохеми-

ја", Скопје 
612-26 Трговско претпријатие „Отпад", 

Скопје 
613-20 Трговско претпријатие „Макотекс" 

Ућоз-извоз, Скопје 

620-11 Угостителско претпријатие „Македо-
нија-турист", Скопје 

620-30 Угостителско претпријатие „Меркес", 
Скопје 

620-30 Угостителско претпријатие „Метро-
пола С К О П Ј О 

620-30 Угостителско претпријатие „Нов жи-
вот", Тетово 

719-80 Услужно занаетчиски комбинат, Ко-
чани 

740-10 Градежно занаетчиско претпријатие 
„Дримкол" с. Вевчани — Струшко 

740-10 Занаетчиско претпријатие „Пролет", 
Скопје 

915-20 Клиника за инфективни болести, 
Скопје 

915-20 Клиника за детски болести, Скопје 
Ш 

Додатниот придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување во стапите од точка П на оваа одлука 
се пресметува од пропишаните основи за определу-
вање на придонесите. 

IV 
Со денот на применувањето на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за нормите на додатните 
придонеси за инвалидско осигурување за 1964 го-
дина („Службен весник на СРМ" број 35/64). 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќг се применува од 1 
Јули 1965 година. 

Број 07-1636/1 
31 маЈ 1965 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

Директор, Претседател, 
Душко Ѓорѓиев, с. р. Михајло Апостолски, с. р. 

319. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 109 

став 3, член 174 став 1 од Основниот закон за ор-
ганизација и финансирање на социјалното осигу-
рување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65) и член 
1 од Законот за највисоката граница до која можат 
да се определат стопите на придонесите и за кори-
стењето на средствата на фондовите на социјалното 
осигурување во 1965 година („Службен лист на 
СФРЈ" броЈ 19/65), Собранието на Републичката за-
едница за социјално осигурување на работниците 
на СР Македонија на седницата одржана на 31 мај 
1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ^ТОПИТЕ НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

И ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 
1965 ГОДИНА 

I 
Стопата на основниот придонес за инвалидско-

то и пензиското осигурување се определува на 
7,70% од пропишаните основи за определување на 
придонесите. 
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II 
Стопата на придонесот за додаток на деца с\ 

определува на 5,80%' од пропишаните основи ЗЈ 
определување на придонесите. 

Ш 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи одлуката за нормите на основ-
ните придонеси за инвалидското и пензиското оси-
гурување и нормата на придонесот за додаток на 
деца за 1964 година („Службен весник на СРМ" 
број 28/64) 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јули 1965 година 

Број 07-1631/1 
31 мај 1965 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ: НА 

СР МАКЕДОНИЈА 
Директор, Претседател, 

Душко ѓорѓиев, с р. Михајло Апостолски, с. р 

И С П Р А В К А 
НА ГРЕШКИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 

ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

Законодавно-правната комисија на Социјали-
стичка Република Македонија по извршеното до-
полнување, утврди дека во објавениот текст на За-
конот за измени и дополнувања на Законот за 
основното училиште („Службен весник на СРМ" бр. 
14/65), се потерале грешки и поради тоа ја дава 
следната 

И С П Р А В К А 
1. Во член 6 (за новиот член 12а) став 1 ред 4 

и 5 место зборовите „училиштата и други работни" 
треба да стојат зборовите „како и работните и 
други"; 

2. Во член 18 (за стариот член 29), став 7, ред 
3, во заградата по бројот „92" - и во член 19 (за 
новиот член 19а, став 2), ред последен по бројот „92" 
— се ставаат испуштените зборови „став 2"; 

3 По член 18 е испуштен и треба да се стави 
член 19 кој гласи: „Во првобитниот член 46 на За-
конот („Службен весник на НРМ" број 35/59), став 
1 ред 1, место зборот „општата" треба да стои ,,Оп-
штествената" ; 

4. Во член 26 (за стариот член 38) ред 3: место 
„Советот за просвета" — треба да стои „Републич-
киот секретаријат за образование, просвета и кул-
тура" ; 

5. Во член 46 (за стариот член 87) место зборот 
„став" — треба да стои зборот „точка"; 

6. Во член 50 (за стариот член 92): во став 1 
почетокот на ред 5: место „во" треба да стои „до"; 
став 4 се брише; во став последен, место „собирани" 
— треба да стои „собирни". 

7. Во член 61 (за стариот член 100): Се внесува 
испуштената почетна реченица која гласи: „Член 
100 се менува и гласи:" 

8. Во член 63 (за стариот член 102): во став 3, 
ред 2: место „основните училишта" — треба да 
стои „основното училиште"; во став 4, рзд 3: место 
зборот (сврзникот) „и" — треба да стои зборот „на", 

9. Во член 68 (за стариот член 1017): место 
„упатува" — треба да стои „уплатува"; 

10. Во член 70 
— Новиот член 112 став 1 точка б, ред 4: по 

зборот организации!" — се става испуштениот збор 
„граѓаните"; во став 4, ред 1: место „заменик" — 
треба да стои „помошник"; 

— во новиот член 116: во точка 11 место зборо-
вите „деловник за својата работа" — треба да сто-
јат зборовите „овој деловник"; во точка 27, ред 2 
место запирката — треба да стои зборот (сврзни-
кот) „и"; 

— во новиот член 120, став 2 ред 1: место збо-
рот (сврзникот) „и" — треба да стои зборот „на"; 
во првиот ред на став 1 и став 2 место „117" — 
треба да стои „116"; 

— во новиот член 122: погрешно се внесен 1 и 
во целост се бришат сите четири одредби под точ-
ките 1, 2, 3 и 4 заедно со редните броеви г^;е ј 
тие одредби. Овој член останува само со еден, СЈ 
сегашниот став први; 

— во новиот член 123 став 2 се бришат зборо-
вите „во потесен состав", 

11. Во член 71: 
— во новиот член 144в ред 1: почетниот збор 

гласи: „Во", а не „На"; 
— во новиот член 144 д, став 1 ред 2 и 3 место 

„ги одредува управниот одбгр" — треба да стои 
„го одредува советот"; 

12. Испуштени се и се ставаат зборовите „Во 
насловот на Глава ХП) место „државните органи" 
се ставаат зборовите „општествено-политичката 
заедница"; 

13. Во член 78 за новиот текст на член 153, 
став 1 ред 3: место „управувањето" — треба да 
стои „унапредувањето"; 

14. Во член 83 (за бришење на стариот член 
165): место „член 165 се брише" — треба да стои 
„членовите 164 и 165 се бришат"; 

15. Во член 87 (за стариот член 174) став 2, ред 
3 и 4: место зборовите „што ги пропишува Репуб-
личкиот секретар за просвета во склад со" — треба 
да стојат зборовите „што се донесуваат во склад 
со одредбите на член 22 од овој закон"; 

16. Во член 92 (за стариот член 167): во точка 
2: место „напредување" — треба да стои „видо-
вите" ; 

Од Законодавно-правната комисија на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
Скопје, 20 јули 1965- година. 
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Огласен дел 
КОНКУРСИ 

Основното училиште „Наум Наумовски —Бор-
че" - Маџари 

распишува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 
за 1 учител 
Кандидатот треба да има државен испит и над 

5 години стаж во службата. 

Конкурсот ќе трае до 20 VIII 1965 година. (970) 

Врз основа на записникот на Советот на Основ-
ното училиште „Гоце Делчев" од с. Драгоево, а на 
основа член 9 и 10 од Правилникот за распишува-
ње на конкурси, Основното училиште „Гоце Дел-
чев" с. Драгоево, општина Штип 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите наставнички места 
во учебната 1965/66 година и тоа. 

1. Наставник по биологија група предмети 1 
2. Наставник по македонски со српски јазик 1 

У с л о в и : За работните места под 1 и 2 канди-
датот да има завршено: ПА или да е апсолвент на 
ПА на соодветна група, или учителска школа 

Документи по член 31 од ЗЈС кандидатот под-
несува до конкурсната комисија на училиштето. 
Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (972) 

Управниот одбор на Интерната клиника прл 
Медицинскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места. 
1. лекари на специјализација по интерна 

медицина 3 
2 лекари од општа пракса 2 
3 рентгентехничар 1 
4 медицински сестри 1 
5. болничар 1 
6. референт за амбулантски дневник 1 
7 наплатувач на приходи 1 
8. курир 1 

УСЛОВИ: 

Под точка 1 здравствени службеници од I 
група што имаат најмалку работен стаж 3 год., по-
ложен стручен испит и познавање на еден стран-
ски јазик 

Бр. 29 - Стр. 75-1 

Под точка 2. завршен медицински факултет, 
положен стручен испит и најмалку 1 година рабо-
тен стаж како лекар од општа пракса и познава-
ње на еден странски јазик. 

Под точка 3. завршено училиште за рентгено-
техничари и 3 год работно искуство. 

Под точка 4 завршено средно медицинско учи-
лиште со најмалку 3 год. работен стаж во звање 
медицинска сестра или медицински техничар. 

Под точка 5. завршено училиште за болничарл 
и две години работен стаж во струката. 

Под точка 6. средна стручна спрема и работен 
стаж 3 год. во струката. 

Под точка 7. средна стручна спрема и 3 год. 
работно искуство т.е. работен стаж во струката. 

Под точка 8. осмолетка и две години работно 
искуство. 

Пријавените кандидати да не се постари од 40 
години. 

Личниот доход според Правилникот за личните 
доходи на Клиниката. 

Молбите со кратка биографија и податоци за 
движењето во службата со документи по чл 31 од 
ЗЈС се доставуваат до Управата на Клиниката 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-
вувањето 

Поблиски информации може да се добијат во 
Управата на Клиниката 

Избраните кандидати ќе бидат известени во 
рок од 20 дена по затворањето на конкурсот. (1004) 

СОВЕТОТ НА УЧИЛИШТЕТО „КИРИЛ И МЕТО-
ДИЈА" С КУЧЕВИШТЕ - СКОПСКО 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите места за наставно-
воспитен и административен персонал во учебната 
1965/66 година 

1. Наставник по англиски јазик 
2. Наставник по математика и физика 
3 Секретар 

УСЛОВИ' 
Кандидатите под точките 1 и 2 треба да имаат 

завршено педагошка академија — соодветна група 
Под точката 3 да има завршено економски тех 

никум и над 3 години работно искуство по стру-
ката. 

Заинтересираните кандидати треба да поднесат 
молби до Советот на Училиштето 

Кон молбата се приложуваат следните доку-
менти 

— препис од документите за образование, 
— препис од работните карактеристики за по-

следните две години. 
Рок за поднесување на молбите е до 25-УШ-

1965 година. (1015) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Советот на работната заедница при Електро-машин-
скис г училишен центар — Скопје 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите работни места за 
наставен персонал во Електро-машинскиот учили-
шен центар — Скопје, за учебната 1965/66 година, 
и тоа. 

1 — Професор или наставник по погонски 
машини — — — — — — — — 1 

2 — Професор или наставник по механич-
ка технологија — — — — — — I 

3 — Професор или наставник по- основи 
на електро-техника — — — — — 1 

У С Л О В И ' 
За работните места 1, 2 и 3 висока или виша 
школска спрема. 
Личниот доход според Правилникот за личен 
доход ве училишниот центар. 

Учениците на конкурсот должни се со молбата да 
ги приложат доказите за школската наобраз-
ба и работното искуство. 

Конкурсот е отворен до 20. VIII. 1965 година. (954) 
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291. Указ за прогласување на Законот за из-
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293 Указ за прогласување на Законот за за-
вршната сметка за извршување буџетот 
на Социјалистичка Република Македони-
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пензиско осигурување и придонесот за до-
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308. Одлука за разрешување и именување 
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личкиот општествен фонд за финансира-
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309. Одлука за именување Управен одбор на 
Републичкиот фонд за нестопански ин-
вестиции — — — — — — — — 744 

310 Одлука за разрешување и именување се-
кретар на Републичката изборна комиси-
ја за спроведување на изборите за прате-
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Република Македонија — — — — — 745 

311. Одлука за разрешување и именување се-
кретар на Републичката изборна комисија 
за спроведување на изборите за одборни-
ци на општинските собранија — — — 743 

312. Решение за именување потсекретари и 
помошник републички секретар во Из-
вршниот севет и републичките секретари-
јати — — — — — — — — — 745 

313. Решение за разрешување и именување 
главни инспектори на републички инспек-
торати — — — — — — — — — 746 

314. Решение за именување ш е ф на кабинет и 
советник во Извршниот совет — — — 740 

315-. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за патишта — — — — 746 

316. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд 
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