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205. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за 

здравственото осигурување на земјоделските про-
изводители („Службен весник на НРМ" бр. 15/60 
год.), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СОСТАВОТ, СВИКУВАЊЕТО, ОДРЖУВАЊЕ-
ТО И РАБОТАТА НА СОБИРИТЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Член 1 
Собирите на земјоделските производители за 

изјаснување воведувањето на проширено здрав-
ствено осигурување (во натамошниот текст — со-
бири) ги сочинуваат земјоделските производители 
кои се осигурени по Законот за здравствено оси-
гурување на земјоделските производители) и имаат 
навршено 18 години живот. 

Член 2 
Право на одлучување на собирот имаат лицата 

од член 1 кои се настанети на подрачјето за кое 
собирот се одржува. 

Член 3 
Подрачјата за кои се одржуваат собирите по 

правило се поклопуваат сз подрачјата на собирите 
за предлагање кандидати за избор одборници на 
соборот на производителите на општинскиот наро-
ден одбор во групата на селското стопанство. 

Собирите ги свикува претседателот на народ-
ниот одбор на онаа општина на чие подрачје се 
одржува собирот. 

Свикувањето на собирот се објавува на уоби-
чаен начин најдоцна 3 дена пред неговото одржу-
вање, со означување на дневниот ред на собирот. 

Времето и местото на одржување на собирот 
се определува така што да се овозможи присаство 
на поголем број земјоделски призводители. 

Член 4 
Собирот може да се одржи ако присуствуваат 

повеќе од една половина од вкупниот број зем-
јоделски производители од подрачјето за кое се 
одржува собирот, 

Ако собирот не може да се одржи поради тоа 
што не е присутен потребен број земјоделски про-
изводители, органот овластен за свикување на 
собирот ќе свика нов собир. 

Член 5 
Претседателот на наредниот одбор на општи-

ната или одборник кого тој ќе го определи, го 
створа собирот и раководи со неговата работа- до 

избор на претседателство на собирот. 

Со работата на собирот раководи претседател-
ството на собирот, што земјоделските производи-
тели го избираат на самиот собир од својата сре-
дина. Претседателството на собирот се состои од 
претседавач и два члена. 

Собирот избира од својата средина и два ове-
рачи на записникот. 

Член 6 
По извршениот избор на претседателството 

претседавачот ја објавува целта на свикувањето 
на собирот и начинот на неговата работа. 

Потоа по предлог на претседавачот се утврдува 
дневниот ред. 

Член 7 
За работата на собирот се води записник кој 

го потпишува претседавачот, записничарот и ове-
рувачите на записникот. 

Претседателот на народниот одбор на општи-
ната е должен да му обезбеди на собирот запис-
ничар, но собирот може да избере за записничар 
друго лице. 

Записникот на собирот содржи податоци осо-
бено за денот и часот на почетокот и местото на 
одржувањето на собирот; за кое подрачје собирот 
се одржува; кој го свикал и отворил собирот; 
фамилијарно^, татковото и роденото име на чле-
новите на претседателството на собирот, записни-
чарот и оверувачите на записникот; вкупниот број 
на земјоделски производители осигурени по Зако-
нот за здравственото осигурување на земјодел-
ските производители за подрачјето за кое се одр-
жува собирот; бројот на присутните земјоделски 
производители; дневниот ред на собирот; заклу-
чоците на собирот и други околности од значење 
за работа на собирот, како и часот на свршувањето 
на собирот. 

Член 8 
Заклучокот на собирот се доставува на народ-

ниот одбор на општината на чие подрачје е одр-
жан собирот. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила осум дена по 

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

Бр. 09-1534/1 
1 јули 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, 
Трајче Грујоски, е; р. 

Претседател, 
Љупчо Арсов, е. р. 
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206. 
На основа член 56 од Законот за здравственото 

осигурување на земјоделските производители 
(„Службен весник на НРМ" бр. 15/60), Извршниот 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ВРЕМЕТО ЗА ИЗБОР НА УПРАВ-
НИ ОДБОРИ НА ФОНДОВИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Член 1 
Земјоделските производители осигурани по од-

редбите на Законот за здравственото1 осигурување 
на земјоделските производители (во натамошниот 
текст осигуреници) своите претставители во управ-
ниот одбор на околискиот фонд за здравствено) 
осигурување на земјоделските производители (во 
натамошниот текст — управен одбор на фондот) 
ги избираат според одредбите на оваа уредба. 

Член 2 
Право да бираат членови и да бидат бирани 

за членови на управниот одбор на фондот имаат 
осигурениците кои имаат општо избирачко право. 

Член 3 
Членовите на управниот одбор на фондот ги 

избираат и отповикуваат избрани тела кои се об-
разуваат посебно' за секоја општина. 

Член 4 
Со изборот и отповикувањето на членовите на 

управниот одбор на фондот раководи изборна ко-
мисија, што ја именува органот на управата над-
лежен за работите на општата управа на народ-
ниот одбор на околијата. 

Изборната комисија се состои од претседател 
и два члена и нивни заменици. 

Административните и други работи за избор-
ната комисија ги вршат службеници на околис-
киот завод за социјално осигурување што ќе ги 
одреди директорот на заводот. 

Член 5 
Изборната комисија го утврдува бројот на де-

легатите за изборното тело кои се бираат во секоја 
општина, сразмерно бројот на осигурениците, во-
дејќи сметка во секоја општина, по правило, да 
се избира најмалку по еден делегат. 

Член 6 
Делегатите за изборното тело ги бираат непо-

средно - осигурениците на свои собири и тоа еден 
делегат на секои 500 осигуреници. 

Собирите на осигурениците се одржуваат за 
секое населено место. 

Член 7 
Собирите на осигуреници за избор на делегати 

на изборното тело, ги свикува претседателот на 
народниот одбор на општината и тоа најдоцна 
3 дена пред денот одреден за избирање на делегат, 
со означување на дневниот ред на собирот. 

Времето и местото на одржувањето на собирот 
се одредува така што да се овозможи присаство 
да поголем број земјоделски производители. 

Член 8 
Собирот на осигуреници може да се одржи 

ако присуствуваат најмалку една десетина од оси-
гурениците. 

Собирот го отвора и со неговата работа рако-
води до изборот на претседателство, претседателот 
на народниот одбор на општината или лице што 
ќе го овласти истиот. 

Член 9 
Собирот на осигурениците избира претседател-

ство од три члена. 
Претседателството на собирот на осигурени-

ците раководи со работа на собиров и го утврдува 
резултатот од гласањето. 

Член: 10 
Секој осигуреник има право да предлага кан-

дидати за изборното тело. 
За секој кандидат се гласа посебно, по редот 

како кандидатите се предложени. 
Гласањето е јавно и се врши со кревање на 

рака. 
За делегати се избрани лицата што добиле нај-

голем број на гласови. 
На избраните делегати им се издаваат потврди. 

Член 11 
За работата на собирот се води записник кој 

го потпишува претседавачот, записничарот и ове-
рувачите на записникот. 

Претседателот на народниот одбор на општи-
ната е должен да му обезбеди на собирот запис-
ничар, но собирот може да избере за записничар 
друго лице. 

Записникот на собирот содржи податоци осо-
бено за: денот и часот на почетокот и местото на 
одржувањето на собирот; за кое подрачје собирот 
се одржува; ЈСОј го свикал и отворил собирот; фа-
милијарното1, татковото и роденото име на чле-
новите на претседателството на собирот; записни-
чарот и оверувачите на записникот; вкупниот број 
на земјоделските производители осигурени по За-
конот за здравственото осигурување на земјодел-
ските производители за подрачјето за кое се одр-
жува собирот; бројот на присутните земјоделски 
производители; дневниот ред на (собирот; фами-
лијарното, татковото име и името на предложените 
и избраните делегати со означување бројот на 
добиените гласови, часот на свршетокот на собирот 
и други околности од значење за работата на со-
бирот. 

Член 12 
По извршениот избор на делегати на подрач-

јето на целата општина, изборната комисија во рок 
од 8 дена свикува состанок на изборното тело во 
седиштето на општината, на кој се бира утврде-
ниот број на членови на управниот одбор' на фон-
дот. 

Член 13 
Состанокот на изборното тело го отвора и со 

неговата работа раководи до изборот на работното 
претседателство, претседателот или член на избор-
ната комисија, што таа ќе го определи. 
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Изборното тело може полноважно да решава 
ако на состанокот присуствува повеќе од половина 
од вкупниот број на делегати избрани на подрач-
јето на општината. 

Изборното тело избира од својата средина ве-
рификациона комисија од три члена која ги испи-
тува потврдите за изборот на делегатите. 

По извршената верификација делегатите изби-
раат од својата средина работно претседателство, 
записничар и два оверувача на записникот. Работ-
ното претседателство се состои од претседател и 
два члена. 

Работното претседателство раководи со рабо-
тата на изборниот состанок и со кандидирање™ и 
утврдувањето на резултатите од изборот. 

Член 14 
Најмалку пет делегата имаат право да пред-

лагаат кандидати за член на управниот одбор на 
фондот. 

Изборното тело гласа за кандидатите за чле-
нови на управниот одбор на фондот предложени 
на состанокот на изборното тело. 

Гласањето се врши јавно со кревање рака. 

Член 15 
По завршеното гласање претседателството го 

утврдува бројот на гласовите по предложените 
кандидати. 

За членови на управниот одбор на фонд ст се 
избрани оние кандидати кои добиле најголем број 
гласови. 

Ако два или повеќе кандидати добијат ист број 
гласови се врши повторен избор. 

Изборното тело на избраните кандидати им 
издава потврда. 

Член 16 
За работата на изборното тело се води запис-

ник во кој, покрај другото, се внесува местото и 
денот на одржаниот состанок, бројот на присутните 
и отсутните делегати, имињата на членовите на 
верификационата комисија и работното претседа-
телство), имињата на предложените и избраните 
членови на управниот одбор на фондот, како и 
колку секој од предложените кандидати добил 
гласови. 

Изборното тело на избраните кандидати им 
издава потврда. 

Член 17 
Дополнителни избори се распишуваат во слу-

чај на престанок мандатот на член, на управниот 
одбор на фондот (смрт, губиток на избирачко право, 
отповикување и др.). Дополнителни избори распи-
шува изборната комисија најдоцна во рок од 8 
дена од денот на престанокот мандатот на членот 
на управниот одбор на фондот. 

Одредбите на членовите 12—15 од оваа уредба 
сходно се применуваат на дополнителните избори. 

Член 18 
Изборното тело може да отповика член на 

управниот одбор на фондот кого го избрало. 
Постапката за отповикување се покренува по 

предлог: 
1) од една третина од членовите на изборното 

тело; 

2) од една петтина на вкупниот број .осигуре-
ници од подрачјето на општината во која е избран 
членот на управниот одбор на фондот. 

Постапка за отповикување на член на управ-
ниот одбор на фондот може да покрене и управ-
ниот одбор на фондот ако тој неоправдано отсу-
ствува три пати едноподруго или ако не ја врши 
својата должност член на управниот одбор на 
фондот. 

Член 19 
Предлогот за покренување постапка за отпо-

викување член на управниот одбор на фондот се 
поднесува до изборната комисија (член 4). 

Доколку предлогот за покренување постапка 
за отповикување член на управниот одбор на фон-
дот ги исполнува условите предвидени во прет-
ходниот член, изборната комисија ќе одреди ден 
за одржување состанок на изборното тело што го 
избрало заради гласање по отповикувањето. Ако 
повеќе од една третина членови на изборното тело 
што го избрало членот на управниот одбор на 
фондот чие отповикување се предлага го изгубиле 
својството на осигуреник или се отселиле од под-
рачјето на општината во која се избрани за деле-
гати, изборната комисија ќе одреди избор на нови 
делегати за изборното тело. 

Против решението на изборната комисија со 
кое се одбива предлогот за покренување постап-
ката за отповикување поради тоа што не се испол-
нети условите од претходниот член, може да се 
изјави жалба до околискиот суд во рок од 15 дена 
од приемот на решението. 

Член 20 
Гласањето за отповикување е тајно и се врши 

со гласачки ливчиња. На гласачкото ливче се на-
пишува фамилијарното и родено име и местото на 
живеењето на членот на управниот одбор на фон-
дот за чие отповикување се гласа, како и зборо-
вите, една по друга, „за отповикување" и „против 
отповикување". 

Членот на управниот одбор е отповикан ако 
за отповикувањето гласало мнозинството на чле-
новите на изборното тело. 

Член 21 
Секој учесник на собир на осигурениците, кан-

дидат за делегат, делегат за избор членови на 
управниот одбор на фондот, кандидат за член на 
управниот одбор на фондот и член на управниот 
одбор на фондот чие отповикување е предложено, 
има право на приговор поради неправилности во 
изборната постапка односно постапката за отпови-
кување или поради неправилности во работата на 
изборната комисија. 

Приговорот се поднесува до изборната коми-
сија по утврдувањето резултатот на изборот од-
носно резултатот на гласањето за отповикување, 
а потоа до управниот одбор на фондот. 

Изборната комисија по повод на приговорот 
или по службена должност, ако утврди неправил-
ности во изборната постапка што можеле Да вли-
јаат на резултатот на изборот односно на гласа-

28 јули 1960 
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љето за отповикување, ќе преземе мерки непра-
вилностите да се отстранат или со обзир на при-
родата на неправилностите ќе го поништи гласа-
њето на собирите на осигурениците односно соста-
нокот на делегатите каде неправилностите се слу-
чиле и ќе одреди повторни избори. Повторните 
избори има да се одржат најдоцна во рок од 15 
дена но поништувањето на изборот. 

Управниот одбор на фондот ќе ги земе ћо 
предвид приговорите што ќе му бидат упатени при 
верификацијата на мандатите на членовите на 
управниот1 одбор на фондот. 

Член 22 
Против решението на изборната комисија од-

носно управниот1 одбор на фондот со кое е одбиен 
приговорот поднесен во смисла одредбите од прет-
ходниот член,, подносителот на приговорот има 
право! на, жалба до околискиот суд во рок од 15 
дена од приемот на решението. 

Член 23 
Привремениот управен одбор на фондот (чл. 

65 од Законот за здравственото осигурување на 
земјоделските производители) го свикува првиот 
состанок: на избраниот управен одбор на фондот 
и раководи со состанокот од, конституирањето на 
избраниот управен одбор на фондот, (член 55 од 
Законот за здравственото осигурување на земјодел-
ските производители). 

Член 24 
Изборната комисија (член 4) го определува 

времето за избор на управен одбор на фондот на 
два месеца пред да престане мандатот на избра-
ните членови на управниот одбор на фондот. 

Член 25 
Оваа уредба влегува во сила осум дена по 

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

Бр. 09-1535/1 
1 јули 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

207. 
На основа чл. 67 став втори од Законот за 

здравственото осигурување на земјоделските про-
изводители („Службен весник на НРМ" бр. 15/60), 
Извршниот совет на Народна Република Македо-
нија, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЛИКВИДИРАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ И ФОНДОВИ ОСНОВАНИ ЗА ПЛА-

ЌАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Член 1 
Затечените средства на ден 18-УШ-1960 година 

во постојните организации и фондови основани 
за плаќање здравствените услуги на земјоделските 
производители^ ќе се внесат во фондот за заед-
ничка потрошувачка на основачот. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на НРМ". 

Бр. .09-1536/1 
1 јули 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

208. 
На основа член 81 од Законот за државната 

управа, Извршниот совет, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА 
СОВЕТОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И КО-
МУНАЛНИ ПРАШАЊА НА НР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Уредбата за организацијата и работата на 

Советот за социјална политика и комунални пра-
шања на НРМ („Службен весник на НРМ" бр. 
42/59)" членот 6 се менува и гласи: 

„Советот како колетиален орган го сочинуваат 
претседател и 20 членови. 

Во бројот на членовите влегува и секретарот 
на Советот кој по своето службено место е член 
на Советот. 

Именувањето односно изборот и разрешува-
њето на претседателот и членовите на Советот се 
врши според одредбите на Законот за органите на 
управата во НРМ и оваа уредба". 

Член 2 
По членот 23 се додава нов член 23а кој гласи: 
„Во Секретаријатот на Советот постои помош-

ник на секретарот. 
Помошникот му помага на секретарот во вр-

шењето на работите што му се ставени во дело-
круг на секретарот. Секретарот ги определува ра-
ботите што ќе ги врши помошникот. 

Во случај на отсутност или подолга спреченост 
помошникот го заменува лице што ќе го одреди 
Извршниот совет". 

Член 3 
Членот 24 се менува и гласи: 
„Основни организациони единици на Секрета-

таријатот на Советот се: 
1. Одделение за социјална заштита 
2. Одделение за инвалидски и боречки пра-

шања 
3. Одделение за станбено-комунални прашања 

и урбанизам 
4. Самостоен советник за станбени заедници и 

економика на домаќинството 
5. Самостоен советник за управно-правни пра-

шања 
6. Самостоен советник за кадрови прашања 
7. Општ отсек 
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Член 4 
Членот 25 се менува и гласи: 
„Одделението за социјална заштита има 3 ре-

ферата и тоа: реферат за заштита на деца; рефе-
рат за заштита на возрасни и реферат за заштита 
на дефектни лица. 

Рефератот за заштита на децата ги врши ра-
ботите во врска со анализирањето проблемите на 
заштитата на децата и грижата за унапредувањето 
на оваа заштита преку формирање на центри, 
советувалиштата и други видови на установи за 
родители и деца како и преку отворањето на 
разни видови установи за деца од социјално педа-
гошки и социјално здравствен карактер; грижата 
за заштита на сите категории на деца кои оста-
нале без нормална семејна средина: организира-
њето и правилно функционирање на старател-
ската служба, како и следењето и проучувањето 
на разните форми на работа со децата во станбе-
ните заедници. 

Рефератот за заштита на возрасни ги врши 
работите во врска со следењето и проучувањето 
проблемите на работниот човек и општата заштита 
на возрасните; материјалните давачки на матери-
јално необезбеден^ите лица, Ж Ф Т и семејствата чии 
хранители со во ЈНА; проучувањето на општестве-
но-негативните појави, како што се: алкохолизмот, 
просјачењето, скитничарењето и проституцијата 
како и следењето работата на социјалните уста-
нови за смештај на возрасни лица, репатрирци 
и др. 

Рефератот за заштита на дефектни лица ги 
врши работите во врска со следењето и проучува-
њето на проблемите од областа на социјалната 
заштита на лицата со физички и. психички недо-
статоци како што се: слепи, слабовидни, глуви, 
наглуви, со говорни недостатоци, психички заос-
танати, физички инвалидни лица и лица со ком-
бинирани недостатоци; проучувањето статистич-
ките податоци за дефектни лица и организира-
њето стручни дијагностички прегледи и врз основа 
на резултатите од прегледите обработувањето на 
материјалот за поедини категории; проучувањето 
на потребите од организирањето на специјални ус-
танови за дефектни лица и вршењето увид над 
работата на постојните специјални установи". 

Член 5 
По членот 27 се додава нов член 27а кој гласи: 
„Самостојниот советник за станбени заедници 

и економика на домаќинството ги врши работите 
во врска со спроведувањето на Општиот закон за 
станбените заедници; следење формирањето на 
станбените заедници и пружањето помош при нив-
ното формирање; следењето организацијата и 
функционирањето на станбените заедници; следе-
њето работата на органите на општественото упра-
вување во станбените заедници; пружањето помош 
во унапредувањето на дејноста на станбените заед-
ници за решавање на комуналните проблеми, дет-
ската заштита, социјалните проблеми и други де-
латности за помош на семејството, домаќинството 
и работниот човек во задоволување на потребите 
на секојдневниот живот; пружањето стручна по-
мош во изработувањето на статутите на станбените 

заедници и правилата за работата на нивните сер-
виси и установи; следењето* организацијата и ра-
ботата на центрите за домаќинството; проучува-
њето проблемите на исхраната, облекувањето и 
становањето и др.". 

Член 6 
Во'членот 28 вместо зборовите: „рефератот за 

правни работи" се ставаат зборовите: „Самостојниот 
советник за управно-правни прашања". 

Член 7 
По членот 28 се додава нов член 28а кој гласи: 
„Самостојниот советник за кадрови прашања 

ги врши работите во врска со проучувањето и 
утврдувањето состојбата на кадрите и потребите 
од кадри во звање, социјален работник; водењето 
персонална евиденција за движењето во службата 
за секој службеник; грижата за спроведувањето 
на пропишаната стручна обука на приправниците 
и за благовременото полагање на стручните испити 
од страна на службениците како и сите останати 
работи во врска со стручното оспособување на 
кадрите од социјалната заштита и станбено-кому-
налната област". 

Член 8 
Членот 30 став 1 се менува и гласи: 
„Со работата на одделенијата раководат начал-

ници, а со самостојните отсеци шефова. Со рабо-
тата на одредена група работи раководат самостојни 
советници според упатствата на секретарот на кота 
му се одговорни за својата работа". 

Член 9 
Членот 31 се менува и гласи: 
„Должностите и овластувањата на началниците 

на одделенијата ги имаат и самостојните советници 
и шефовите на самостојните отееци". 

Член 10 
Во членот 35 став 2 се менува и гласи: 
„Во колегиумот влегуваат: помошникот секре-

тар, началниците на одделенијата, самостојните со-
ветници, шефовите на отсеците и други стручни 
службеници на Секретаријатот што ќе ги опре-
дели секретарот". 

Член 11 
Во членот 53 ред втори вместо зборовите: „др-

жавниот секретар" се ставаат зборовите: „секрета-
рот на Секретаријатот". 

Член 12 
Во членот 54 став 2 ред последен вместо збо-

ровите: „државниот секретар" се ставаат зборо-
вите: „секретарот на Секретаријатот". 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 09-1574/1 
1 јули 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 
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209. 
На основа чл. 106 ст. 4 од Уредбата на данокот 

на доход („Сл. лист на ФНРЈ", бр. 18/56, 16/58, 6/59, 
48/59, 52/59 и 12/60), Извршниот совет донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПЛАЌАЊЕ ДАНОЧНИТЕ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ 

ОБВРСКИ СО ЧЕКОВНИ УПЛАТНИЦИ 

Член 1 
Плаќањето на даночните обврски од страна на 

граѓаните и граѓанско-правните лица се врши со 
чековни уплатници. 

Граѓаните и граѓанско-правните лица со че-
ковни уплатници ги плаќаат и другите јавни об-
врски за кои со посебни прописи е одредено дека 
се наплатуваат според прописите по кои се врши 
наплата на даноците, односно дека нивната на-
плата ја вршат органите на управата надлежни за 
работите на финансиите на општинските народни 
одбори. 

Член 2 
Исплатувачот што има своја текушта (жиро) 

сметка должен е при исплатувањето сметки на 
граѓаните и граѓанско-правните лица задржаниот 
износ на име на обврски од претходниот член да 
го уплати преку вирман. 

Член 3 
Плаќањето според оваа уредба почнува од 

1 јули 1960 година. По исклучок од претходниот 
став советот надлежен за работите на финансиите 
на околискиот народен одбор може по барање од 
советот надлежен за работите на финансиите на 
општинскиот народен одбор да одобри плаќањето 
со чековни уплатници да почне и по 1 јули 1960 
година но најдоцна до 1 јули 1961 година. 

Член 4 
Обрасците за чековните уплатници од чл. 1 на 

оваа уредба ги пропишува Државниот секретари-
јат за работи на финансиите, а ги пополнуваат 
органите на управата надлежни за работите на 
финансиите па општинските народни одбори. 

Член 5 
Се овластува Државниот секретаријат за ра-

боти на финансиите да донесува поблиски прописи 
за спроведувањето на оваа уредба. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Бр. 09-1578/1 
1 јули 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

210. 
На основа член 13 став 1 од Законот за орга-

низацијата на научната работа, Извршниот совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО РАБОТА НА ВЕТЕРИ-

НАРНИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ КАКО 
НАУЧНА УСТАНОВА 

Член 1 
Ветеринарниот институт во Скопје, прогласен 

со Решение на Извршниот совет ИС бр. 364 од 30 
декември 1955 година („Службен весник на НРМ" 
бр. 1/56) за установа со самостојно финансирање, 
продолжува со работа како научна установа според 
прописите за научните установи под име Ветери-
нарен институт (во натамошниот текст: Институт). 

Седиштето на Институтот е во Скопје. 

Член 2 
Основна задача на Институтот е по пат на на-

учни методи и поставки да работи на проучување, 
истражување 1и решавање на сите прашања од 
областа на ветеринарството и да пронаоѓа можно-
сти и облици за примената на научните-резултати 
и откритија во праксата. 

Член 3 
Со Институтот управува совет, управа и ди-

ректор. 
Органите на управувањето работат во делокру-

гот и на начинот одреден со прописите за науч-
ните установи. 

Член 4 
Во советот на Институтот одредуваат свои 

претставници: Секретаријатот за земјоделство и 
шумарство на Извршниот совет; Земјоделско-шу-
марската комора на НРМ — Скопје; и Здружени-
ето на ветеринарни лекари и ветеринарни техни-
чари на НРМ. 

Член 5 
Извршниот совет ги врши спрема Институтот 

правата и обврските што со прописите за научните 
установи се предвидени за основач на научна ус-
танова. 

Член 6 
До изборот на советот на Институтот според 

правилата на Институтот работите на советот ги 
врши привремениот совет формиран според Реше-
нието на Извршниот совет ИС бр. 75 од 7 мај 1958 
год. („Службен весник на НРМ" бр. 21/58). 

Член 7 
До изборот на управата на Иститутот според 

правилата на Институтот работите на управата ќе 
ги врши привремениот совет и Директорот на Ин-
ситутот, во делокругот одреден со став 2 на член 
33 од Законот за организацијата на научната 
работа. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Бр. 09-1573/1 
1 јули 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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



28 -јули 1960 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 25 — Стр. 465 

212. Ш . 

На основа член 13 став 1 од Законот за орга-
низацијата на научната работа, Извршниот совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО РАБОТА НА ЗАВОДОТ 

ЗА ВОДОСТОПАНСТВО ВО СКОПЈЕ КАКО 
НАУЧНА УСТАНОВА 

Член 1 
Заводот за водостопанство во Скопје, прогла-

сен со Решение на Извршниот совет на Народна 
Република Македонија ИС бр. 321 од 18-Х1-1954 
година за установа со самостојно финансирање, 
продолжува со работа како научна установа според 
прописите за научните установи под име Завод за 
водостопанство (во натамошниот текст: Завод). 

Седиштето- на Заводот е во Скопје. 

Член 2 
Основна задача на Заводот е по пат на научни 

методи и поставки да работи на проучување, ис-
тражување и решавање на сите прашања од об-
ласта на водостопанството и да пронаоѓа можности 
и облици за примена на научните резултати и от-
критија БО пракса. 

Член 3 
Со Заводот управува совет и директор. 
Органите1 на управувањето работат во делокру-

гот и на начинот одреден со прописите за научните 
установи. 

Член 4 
Во советот на Заводот одредуваат свои прет-

ставители : 
Управата за водостопанство на НРМ; Земјо-

делско-шумарскиот факултет; и Сојузот на вод-
ните заедници. 

Член 5 
Извршниот совет ги врши спрема Заводот 

правата и обврските што, со прописите за науч-
ните установи, се предвидени за основачот на на-
учна установа. 

Член 6 
До избор на советот на Заводот според прави-

лата на Заводот, работите на советот ќе ги врши 
привремениот' совет формиран со Решение на Из-
вршниот совет ИС бр. 78 од 7 мај 1958 година 
(„Службен весник на НРМ" бр. 21/58). 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Бр. 09-1572/1 
1 јули 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грунески, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

На основа член 4 од Законот за финансирање 
на мелиорационите работи во Народна Република 
Македонија, Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК ВАЖНОСТА НА ПРОПИСИТЕ 
ЗА ОСНОВАЊЕ ДИРЕКЦИИ ЗА МЕЛИОРАЦИИ 

Член 1 
Со влегувањето во сила на оваа уредба, пре-

стануваат да важат, Уредбата за основање Дирек-
ција за изведување на мелиорационите работи на 
подрачјето на Скопско Поле, Уредбата за основање 
Дирекција за изведување на мелиорационите ра-
боти! на подрачјето на Пелагонија, Уредбата за 
основање Дирекција за изведување на мелиора-
ционите работи на подрачјето ка Тиквешка Поле, 
Уредбата за основање Дирекција за изведување 
на мел'иорационите работи на подрачјето на Стру-
шко Поле, Уредбата за основање на Дирекција за 
изведување на мелиорационите работи на подрач-
јето на река Струмица, Уредбата за основање на 
Дирекција за изведување на мелиорационите ра-
боти на подрачјето на река Брегалница и Уредбата 
за основање на Дирекција за мелиорации („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 6/58 и 18/58). 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на об-

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

Бр. 09-1551/2 
1 јули 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

213. 
На основа член И од Уводниот закон за Оп-

штиот закон за школством, во врска со член 9 
од Општиот закон за школством, Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕТО НА КОНКУРСИТЕ ЗА УПИС ВО ВИШАТА 

ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО 
СКОПЈЕ 

1. Право! на упис во Вишата школа за соци-
јални работници во Скопје (во натамошниот текст: 
Школа) имаат сите граѓани под условите пропи-
шани со оваа одлука. 

2. Во Школата можат да се запишат: 
а) граѓани што завршиле гимназија, школа за 

социјални: работници, учителска или на неа соод-
ветна шкопа за образование на наставници односно 
што положиле испит кој му одговара на завршниот 
испит во таква школа; 
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б) граѓани што завршиле стручно училиште 
во кое школувањето траело најмалку три учебни 
години, ако е за запишување во стручно учили-
ште барано како претходна спрема и најмалку 
завршено основно училиште во осумгодишно тра-
ење или на него рамно училиште; 

в) граѓани што по завршени два класа гимна-
зија (член 39 од Општиот закон за школството) 
завршиле стручно училиште во траење од нај-
малку две учебни години. 

Како стручнји училишта во смисла на оваа 
одлука се подразбираат и воените училишта за 
подготвување на активни офицери, подофицери и 
воени службеници што во поглед на училишната 
претходна спрема и траењето на школувањето ги 
исполнуваат условите по б) и в) од претходниот 
став. 

Како училиште рамно на основното училиште 
во осумгодишно траење, во смисла на оваа одлука, 
се смета завршено осумгодишно основно училиште 
како завршено училиште, нижа гимназија, учи-
лиште за општо образование на работниците во 
траење од најмалку две учебни години што давало 
спрема на основно училиште во осумгодишно тра-
ење и завршено стручно училиште во траење од 
две учебнји години со претходно завршено четири-
годишно основно училиште. 

3. Советот на Школата по предлог од настав-
ничкиот совет, може да пропише кандидатите што 
завршиле стручно училиште со практична обука, 
училиште за ученици во стопанството, училиште 
за висококвалификувани работници или воено 
училиште за подготвување на активни подофицери 
или воени службеници, за натамошно учествување 
на конкурсот за упис во Школата да полагаат 
претходен испит заради проверување на знаењето 
што е од посебно значење за студирањето во Шко-
лата. Овој испит се полага на начин и во обемот 
што, по предлог од наставничкиот совет на Шко-< 
лата ќе ги определи советот на Школата во соглас-
ност со Советот за просвета на НР Македонија. 

4. Во Школата можат да се запишат и гра-
ѓани што не завршиле училишта од точката 2 од 
оваа одлука, а се постари од 18 години, ако имаат 
најмалку тригодишна практика во работите на со-
цијалните служби, во стопанството или во опште-
ствените и политичките организации и ако го по-
ложат приемниот испит. 

Со приемниот испит од претходниот став се 
врши проверување на опремата и способноста на 
кандидатите за успешно следење на наставата во 
Школата. 

Програмите и начинот на полагањето на при-
емните испити ги пропишува, по предлог на на-
ставничкиот совет, советот на Школата во соглас-
ност со Советот за просвета на НР Македонија. 

Програмите на приемните испити мораат да би-
дат објавени една година пред одржувањето на 
испитите. 

Приемниот испит се полага пред испитна 
комисија што ја определува наставничкиот совет 
на Школата, 

Школата може да организира курсеви за под-
готвување на кандидатите за полагање на прием-
ните испити. 

5. Уписот во Школата се врши на основа кон-
курс. 

6. Конкурсот овозможува да се изберат кан-
дидатите што располагаат со спрема и способност 
за успешно студирање во Школата во рамките на 
бројот на студентите што Школата може да прими. 

7. Бројот на студентите што ќе се запишат во 
првиот семестар на Школата за секоја учебна го-
дина го утврдува, по предлог од советот на Шко-
лата, Советот за социјална политика и комунални 
прашања на НРМ. Овој број се утврдува во завис-
ност од можностите и условите на Школата, за 
нормално изведување на наставата. 

8. Конкурсот го распишува советот за Шко-
лата најдоцна до 15 јули секоја година за наред-
ната учебна година. 

Конкурсот задолжително се објавува преку 
печатот. 

9. Објавата за конкурсот содржи: број на кан-
дидатите што ќе се запишат во првиот семестар, 
условите за запишување со назначување начинот 
за проверување на способноста на кандидатите ако 
се предвидува тоа проверување, рок за поднесу-
вање на пријавите, документи и податоци што 
треба да се приложат кон пријавата како и други 
потребни известувања. 

10. Конкурсот го спроведува конкурсна коми-
сија. 

11. Составот, бројот на членовите и начинот 
на работата на конкурсната комисија го опреде-
лува советот на Школата по предлог од настав-
ничкиот совет. 

12. Во објавата за конкурсот може да се пред-
види во кои случаи кандидатите што во иста мера 
ги исполнуваат условите имаат првенство за запи-
шување на одредена група предмети. Како крите-
риум за првенствено за задишување може да се 
предвиди претходно завршено определено учили-
ште со успешно соодветна пракса, докажано осо-
бено истакнување во училишната и вонучилиш-
ната работа пред запишување и ел. 

13. Изборот на кандидатите од точката 2 од 
оваа одлука се врши врз основа на општиот успех 
на секој кандидат постигнат во претходното шко-
лување односно претходниот испит од точка 3 на 
оваа одлука, успехот постигнат од предметите што 
се од посебно значење за студирање во Школата, 
како и другите услови предвидени со конкурсот. 

Ако условите на конкурсот за упис во Шко-
лата ги исполнуваат поголем број на кандидати од 
бројот предвиден со конкурсот, може да се изврши 
проверување на способноста на кандидатите за ус-
пешно студирање во Школата. 

Од ова проверување се ослободени кандидатите 
што во претходното школување постигнале одли-
чен успех, а ако бројот на тие кандидати не го 
надминува бројот на слободните места предвиден 
со конкурсот, можат од проверување да бидат ос-
лободенк и кандидатите што постигнале многу 
добар општ успех а одличен успех по предметите 
што се од посебно значеле за студирање во Шко-
лата. 
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Проверувањето на кандидатите од ставот 2 на 
оваа точка не се однесува на кандидатите што го 
положиле испитот од точката 3 и 4 на оваа одлука. 

За проверувањето на способноста и склоноста 
на кандидатите и за начинот и содржината на тоа 
проверување одлучува наставничкиот совет во со-
гласност со советот на Школата. 

Ако за упис во Школата се пријават помал 
број кандидати од бројот определен за запишу-
вање во првиот семестар, ќе се запишат сите кан-
дидати што ни исполнуваат условите пропишани 
со конкурсот. 

14. Кандидати од точката 4 на оваа одлука што 
ги исполнуваат условите предвидени со конкурсот 
и го положат приемниот испит се запишуваат во 
Школата без оглед на определениот број за запи-
шување (т. 7). 

15. За резултатите од конкурсот и избраните 
кандидати конкурсната комисија му поднесува из-
вештај на советот на Школата. 

Управата на Школата е должна да ги извести 
кандидатите што учествувале на конкурсот за тоа 
дали се примени во Школата. 

16. Лицето што учествувало на конкурсот за 
упис во Школата може против актот на конкурс-
ната комисија за изборот на кандидатот да поднесе 
жалба до советот на Школата во рок од 15 дена 
од соопштувањето на актот, ако смета дека кон-
курсот не е спроведен во склад со прописите или 
дека избраните кандидати не ги исполнуваат ус-
ловите за упис во Школата. 

17. Условите на конкурсот, содржината на об-
јавата за конкурсот и начинот на изборот на кан-
дидатите поблиску ги утврдува, по предлог на 
наставничкиот совет, советот на Школата во со-
гласност со Советот за социјална политика и ко-
мунални прашања на НРМ. 

18. По исклучок од одредбата на точката 4 став 
4 на оваа одлука, за учебната 1960/61 година Шко-
лата е должна програмите за приемните испити 
да ги објави најдоцна до 15 јули 1960 година. 

19. Се овластува Советот за социјална поли-
тика и комунални прашања на НРМ по потреба 
да дава објаснувања за применувањето на оваа 
одлука. 

20. Уписот во школата според одредбите на 
оваа одлука ќе се врши почнувајќи од учебната 
1960/61 година. 

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

Бр. 09-1520/1 
1 јули 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

214. 
На основа член И од Уводниот ѕ;г.кон За Оп-

штиот закон за школството во врска со член 9 
став 4 од Општиот закон за школством, Изврш-
ниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕТО НА КОНКУРСИТЕ ЗА УПИС ВО ВИШИТЕ 

ПЕДАГОШКИ ШКОЛИ 

1. Право на упис во вишите педагошки школи 
имаат сите граѓани под условите пропишани со 
оваа одлука. 

2. Во вишите педагошки школи можат да се 
запишат: 

а) граѓани што завршиле гимназија, учителска 
или на неа соодветна школа за образование на 
наставници односно што положиле испит кој му 
одговара на завршниот испит во таква школа; 

б) граѓани што свршиле стручно училиште во 
кое школувањето траело најмалку три учебни го-
дини, ако е за запишување во стручното училиште 
барано како претходна спрема најмалку завршено 
основно училиште во осумгодишно траење или на 
него рамно училиште; 

в) граѓани што по завршени два класа гимна-
зија (член 39 од Општиот закон за школством) 
завршиле стручно училиште во траење од најмалку 
две учебни години. 

Како стручни училишта во смисла на оваа 
одлука се подразбираат и воените училишта за 
подготвување на активни офицери, подофицери и 
воени службеници што во поглед на училишната 
претходна спрема и траењето на школувањето ги 
исполнуваат условите под б) и в) од претходниот 
став. 

Како училиште рамно на основното учили-
ште во осумгодишно траење, во смисла на оваа 
одлука, се смета завршено седумгодишно основно 
училиште како завршно училиште, нижа гимна-
зија, училиште за општо образование на работни-
ците во траење од најмалку две учебни години 
што давало спрема на основно училиште во осум-
годишно траење и завршено стручно училиште во 
траење од две учебни години со претходно завр-
шено четиригодишно основно > училиште. 

3. Граѓаните што имаат спрема од точката 2 
под а) од оваа одлука можат да се запишат на се-
која група предмети, а граѓаните со спрема од 
точката 2 под б) и в) само на соодветна група пред-
мети на вишата педагошка школа. 

Кои групи предмети се сметаат како соодветни 
за училиштата од точката 2 под б) и в) опреде-
лува по предлог од наставничкиот совет, советот 
на вишата педагошка школа, во .согласност со Со-
ветот за просвета на НР Македонија. 

4. По исклучок од одредбите на претходната 
точка, советот на вишата педагошка школа &оже 
да пропише посебни услови (испити и др.) под кои 
ќе им се одобрува запишувањето на одредена група 
предмети на вишата педагошка школа на оние кан-
дидати што завршиле училишта од точката 4 под 
б) и в) од оваа одлука за кои групата не е соод-
ветна. Како посебен услов за запишување не може 
да се пропишува одредена пракса на. кандидатите. 

5. Советот на вишата педагошка ' школа, по 
предлог од наставнички©!* совет, може да ^пропише 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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кандидатите што завршиле стручно училиште со 
практична обука, училиште за ученици во сто-
панството, училишта за висококвалфикувани ра-
ботници или воено училиште за подготвување на 
активни подофицери или воени службеници, за 
натамошно учествување на конкурсот за упис на 
соодветна група предмети на вишата педагошка 
школа да полагаат претходен испит заради про-
верување на знаењето што е од посебно значење 
за студирањето на таа група предмети. Овој испит 
се полага на начин и во обемот што, по предлог 
од наставничкиот совет на вишата педагошка шко-
ла, ќе ги определи советот на школата во соглас-
ност со Советот за просвета на НРМ. 

6. На вишата педагошка школа можат да се 
запишат и граѓани што не завршиле училиште од 
точката 2 од оваа одлука, а се постари од 18 го-
дини, ако поминале најмалку три години на прак-
тична наставно-воспитна работа или на работа 
во стопанството, односно државните органи, устано-
ви, или општествени организации и ако го поло-
жат приемниот испит. 

Со примениот испит од претходниот став Се 
врши проверување на опремата и способноста на 
кандидатите за успешна следење на наставата на 
соодветната група предмети на вишата педагошка 
школа.. 

Програмите и начинот на полагањето на при-
емните испити ги пропишува, по предлог на на-
ставничкиот совет, советот на школата во соглас-
ност со Советот за просвета на НРЈУГ-

Програмите на приемните испити се објавуваат 
една година пред одржувањето на испитите. 

Приемниот испит се полага пред испитна ко-
мисија што ја определува наставничкиот совет на 
школата. 

Вишите педагошки школи можат да организми-, 
раат курсеви за подготвување на кандидатите за 
полагање на приемните испити. 

7. Уписот во вишите педагошки школи се врши 
на основа конкурс. 

8. Конкурсот овозможува да се изберат кан-
дидатите што располагаат со спрема и способност 
за успешно студирање на вишата педагошка шко-
ла во рамките на бројот на студентите што. шко-
лата може да прими. 

9. Бројот на студентите што ќе се запишат во 
првиот семестар на вишата педагошка школа за 
секоја група предмети и за секоја учебна година 
го утврдува, по предлог од советот на, школата, 
Советот за просвета на НР Македонија. Овој број 
се утврдува во зависност од можностите и усло-
вите на школата за нормално изведување на на-
ставата. 

10. Конкурсот го распишува советот на вишата 
педагошка школа. 

Конкурсот задолжително се објавува преку 
печатот. 

11. Објавата за конкурсот содржи посебно за 
секоја група предмети: број на кандидатите што 
Ќе се запишат во првиот семестар, условите за за-
пишување со назначување начинот за проверување 

на способноста на кандидатите ако се предвидува 
тоа проверување, рок за поднесување на прија-
вите, документи и податоци што треба да се при-
ложат кен пријавата како и други потребни изве-
стувања (за училиштата и групите на предметите 
што се соодветни за програмата на приемниот 
испит и др.). 

12. Конкурсот го спроведува конкурсна коми-
сија која се образува во секоја виша педагошка 
школа. 

За секоја група предмети се образуваат од-
делни поткомисии. 

13. Составот, бројот на членовите и начинот 
на работата на конкурсната комисија и потвдми-
сиите го определува советот на вишата педагошка 
школа по предлог од наставничкиот совет'. 

14. Во објавата за конкурсот може да се пред-
види во кои случаи кандидатите што во иста мера 
ги исполнуваат условите имаат првенство за запи-
шување на одредена група предмети. Како кри-
териум за првенство за запишување може да се 
.предвиди претходно завршено определено учили-
ште со успешна соодветна пракса, докажано осо-
бено истакнување во училишната и вонучилишната 
работа пред запишувањето и слично. 

15. Изборот на кандидатите од точката 2 од 
оваа одлука се врши врз основа на општиот успех 
на секој кандидат постигнат во претходното шко-
лување односно на испитот од точка 4 и 5 на оваа 
одлука, успехот постигнат од предметите што Се 
од посебно значење за студирањето на определени 
групи предмети на вишата педагошка школа како 
И другите услови предвидени со конкурсот. 

Ако на одделна група предмети условите на 
конкурсот ги испаднуваат поголем број на канди-
дати од бројот предвиден со конкурсот може да се 
изврши проверување на способноста на кандида-
тите за успешно студирање на определената. група 
предмети. 

Од ова проверување се ослободени кандида-
тите што во претходното школување постигнале 
одличен успех, а ако бројот на тие кандидати не 
го надминува бројот на слободните места предви-
дени со конкурсот, можат од проверување да бидат 
ослободени и кандидатите што постигнале многу 
добар општ успех а одличен успех во предметите 
што се од посебно! значење за студиите на соод-
ветната група предмети. 

Проверувањето на кандидатите од став 2 на 
оваа точка не се однесува на кандидатите што го 
положиле испитот од точката 4, 5 и 6 на оваа 
одлука. 

За проверувањето! на способноста и склоноста 
на кандидатите и за начинот и содржината на тоа 
проверување одлучува наставничкиот совет во со-
гласност со советот на школата. 

Ако за упис на групата цредмети на вишата 
педагошка школа се пријават помал број канди-
дати од бројот определен за запишување во првиот 
семестар за таа група ќе се запишат сите кандидати 
што ги исполнуваат1 условите пропишани со кон-
курсот. 
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16. Кандидатите од точката 6 на оваа одлука 
што ги исполнуваат условите предвидени со кон-
курсот и го положат приемниот испит се запишу-
ваат на групата предмети за која го положиле овој 
испит без оглед, на определениот број за запишу-
вање (точка 9). 

17. Условите на конкурсот, содржината на об-
јавата за конкурсот и начинот на изборот на кан-
дидатите поблиску ги утврдува по предлог од, нас-
тавничкиот совет, советот на школата, со соглас-
ност со Советот за просвета на НР Македонија. 

18. За резултатите од конкурсот и избраните 
кандидати конкурсната комисија му поднесува из-
вештај на Советот на вишата педагошка школа. 

Управата на школата е должна да ги извести 
кандидатите што учествувале на конкурсот за 
тоа дали се примени во школата. 

19. Лицето што учествувало на конкурсот за 
упис- може против актот на конкурсната комисија 
за изборот на кандидатот да поднесе жалба до 
советот1 на вишата педагошка школа во рок од 15 
дена од соопштувањето на актот, ако смета дека 
конкурсот не е спроведен во склад со прописите 
или "дека избраните кандидати не ги исполнуваат 
условите за упис. 

20. По исклучок од одредбата на точката 6 став 
4 на оваа одлука, за учебната 1960/61 година ви-
шите педагошки школи се должни програмите за 
приемните испити да ги објават најдоцна до 15 
јули 1960 година. 

21. Се овластува Советот за просвета на НРМ 
по потреба да дава објаснување за 'применувањето 
на оваа одлука. 

22. Уписот на вишите педагошки школи според 
одредбите на оваа одлука ќе се врши почнувајќи 
од учебната 1960/61 година. 

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

Бр. 09-1399/1 
1 јули 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

V 

215. 
На основа член 17а од Општиот закон за фа-

култетите и универзитетите, Извршниот совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
И ПРОДОЛЖУВАЊЕ СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТИ-
ТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ НА ЛИЦА 

ШТО ЗАВРШИЛЕ ВИШИ ШКОЛИ 

1. Кандидатите што завршиле виша школа мо-
жат да се запишат односно да ги продолжат сту-
диите на наставата од втор степен на соодветниот 
факултет (оддел или група) на Универзитетот во 
Скопје, 

2. Условите за продолжување на студиите од 
претходната точка ќе ги одредат факултетските 
совети во склад со одредбите на Општиот закон 
за факултетите и универзитетите. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 09-1597/1 
1 јули 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

216. 
На основа член 4 став 2 од Законот за финан-

сирање на мелиоративните работи во НР Македо-
нија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 52/57) и член 
2 од Основната уредба за установите со самостојно 
финансирање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53) 
во врска со член 15 од Законот за буџетите и фи-
нансирањето на самостојните установи („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 52/59), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕЛИОРА-

ТИВНИТЕ СИСТЕМИ ВО НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се оснива Дирекција за мелиоративни си-
стеми во Народна Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Дирекција) како самостојна уста-
нова. 

Седиштето на Дирекцијата е во Скопје. 
. 2. Дирекцијата ги врши сите претходни дејства 

во врска со изградбата на системите, а имено: 
студиски истражни работи; изработка на проекти 
и програми за основната каналска мрежа на си-
стемите; обезбедување економска, техничка и друга 
документација нужна за изградба на системите; 
и изведува нивната изградба како и врши експло-
атација на одделни делови од изградените си-
стеми. 

3. Средствата на Дирекцијата се обезбедуваат 
според одредбите на Законот за финансирање на 
мелиоративните работа во НР Македонија. 

Дирекцијата ги превзема правата и обврските 
на досегашната Дирекција за изведување на мели-
оративниот систем „Брегалница" — Кочани, Ди-
рекција на изведување на мелиоративниот систем 
„Струмица" — Струмица, Дирекција за изведување 
на мелиоративвѓиот систем „Тиквешко Поле" — Ка-
вадарци, Дирекција за изведување на мелиоратив-
ниот систем ^Струшко Поле" — Струга, Дирекција 
за изведување на мелиоративниот систем „Пела-
гонија" — Битола, Дирекција за изведување на 
мелиоративниот систем „Скопско Поле" — Скопје 
и Дирекција за мелиорации во НРМ — Скопје. 

Дирекцијата ги врши правата и должностите 
на инвеститор во следните работи: 

а) склучува договори за заеми и кредити и ги 
презема сите средства наменети или одредени за 
извршување на работите од претходната точка; 
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б) склучува договори за изведување на рабо-
тите кои не може да ги изведува преку своите 
погони и другите деловни единици; 

в) врши набавка на механизација во земјата 
и странство и ја распоредува и искористува во 
изведувањето на мелиоративните работи; 

г) до 30 септември секоја година поднесува на 
ревизија и одобрување на комисијата на Сојузниот 
извршен совет главни проекти и програми за из-
градба на системите што ќе се изведуваат во на-
редната година; 

д) до 31 октомври секоја година поднесува на 
Сојузниот државен секретаријат за работите на 
финансиите програма и претсметка за работите 
што ќе се изведуваат наредната година; 

е) до крајот на месец февруари составува за-
вршна сметка за изминатата година и ја доставува 
на Сојузниот државен секретаријат за работи 
на финансиите. 

4. Со Дирекцијата управуваат: управен одбор 
и директор. 

Управниот одбор се состои од најмалку 15 
члена. 

Претседателот и две третини на членовите на 
Управниот одбор ги именува Извршниот совет, а 
другите членови ги избира работниот колектив од 
својата средина. 

Директорот е член на Управниот одбор по сво-
ето службено место. 

Фунга^ијата на членовите на Управниот одбор 
трае две години. 

5. Директорот го назначува и разрешува Из-
вршниот совет. 

6. Со Правилата на Дирекцијата, покрај неј-
зината организација и работа, се одредува дело-
кругот и меѓусобните односи на органите на упра-
вувањето и начинот на изборот на членовите на 
Управниот одбор што ги избира работниот колек-
тив. 

До донесувањето на правилата на Дирекцијата 
бројот на членовите на управниот одбор ќе го од-
реди Извршниот совет. 

7. Орган надлежен за работите и задачите на 
Дирекцијата е Секретаријатот за земјоделство и 
шумарство на Извршниот совет. 

8. Платите на работниците и службениците на 
Дирекцијата се утврдуваат со посебен правилник 
на Дирекцијата што го одобрува Извршниот совет. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на 
неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-1551/1 
1 јули 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

217. 
На основа член 186 од Законот за занаетчис-

твото („Службен весник на НРМ" бр. 3/51 год.), 
•во врска со чл. 14 буква „б" точка 1 алинеја 3 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на републичките органи на управата односно ре-

публичките совети („Службен весник на НРМ" бр. 
25/58 год.) и чл. 39 од 3'акснот за органите на упра-
вата во Народна Република Македонија („Службен 
весник на НРМ" бр. 14/56 год.), Секретаријатот за 
труд на Извршниот совет донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ II ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ЗАНАЕТ-
ЧИСКИ ПОМОШНИК НА ЛИЦА КОИ СЕ ЗДО-

БИЛЕ СО СТРУЧНА СПРЕМА ПО ПАТ НА 
ПРИУЧУВАЊЕ 

Во Правилникот за полагање испит за занает-
чиски помошник на лица кои се здобиле со стручна 
спрема по пат на прну чување („Службен весник на 
НРМ" бр. 4/54 год.) се вршат измени <и дополненија 
така да неговиот пречистен текст гласи: 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА КВАЛИФИ-

КУВАН ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТНИК 

I. Право на полагање испит 

Член 1 
Испит за квалификуван занаетчиски работник 

по одредбите на овој правилник можат да пола-
гаат занаетчиски работници што се здобиле со 
стручна спрема по пат на приучување со практична 
работа за одреден занает, во занаетчиска сто-
панска организација или во работилница на друга 
стопанска организација односно установа, а кои по 
навршена 8 годишна возраст провеле најмалку 3 
години на изучување на соодветниот занает, рабо-
тејќи еа сите основни работи од логичниот занает. 

Занаетчиски работници што се привремено не-
запослени можат да полагаат стручен испит за ква-
лификуван занаетчиски работник ако1 ги исполну-
ваат предвидените услови од овој правилник. 

Член 2 
Стручниот стаж од претходниот член за изучу-

вање на занаетот по правило, треба да биде про-
веден во соодветна занаетчиска организација од-
носно' работилница, во која биле обезбедени сите 
потребни услови за _ изучување1, а занаетот да се 
изучува по контрола на висококвалификуван за-
наетчиски работник. 

Условите од претходниот став ги цени органот 
на управата надлежен за работите на трудот и 
трудовите односи. 

II. Испитни комисии 

Член 3 
Испит за квалификуван занаетчиски работник, 

по правило се полага пред месно надлежна испитна 
комисија (во натамошниот текст: комисија) на чие 
подрачје кандидатот бил запослен во последните 
шест месеци во својство на неквалификуван за-
наетчиски работник. 

По исклучок, ако на тоа подрачје не е образу-
вана комисија, или ако постои некоја друга оправ-
дана причина, испитот може да се полага пред 
друга комисија, со тоа што испитните документи 
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треба да се достават преку органот на управата 
надлежен за работите за труд на подрачјето на 
кое работи кандидатот. 

Член 4 
Комисија за квалификувани занаетчиски ра-

ботници се образува при народните одбори на оп-
штините во чие седиште има околиска занаетчиска 
комора (испостава) за оние занаети и дејности што 
се доволно развиени и застапени на нивното под-
рачје. 

Комисијата е именува надлежниот совет за 
труд и работни односи на општинскиот народен 
одбор по предлог на околината занаетчиска ко-
мора (испостава), а по претходна согласност на 
предложените лица. 

Член 5 
Комисијата за квалификувани занаетчиски ра-

ботници се состои од претседател:, два члена и 
нивни заменици. 

Комисијата има и записничар што го именува 
органот кој ја образува комисијата. 

Претседателот на комисијата и неговиот заме-
ник мора да имаат завршено факултетско образо-
вание. 

Членовите и нивните заменици се одредуваат 
еден од редот на инженерите од соодветна струка, 
а едниот од редот на висококвалификуваните за-
наетчиски работници од занаетот за кој кандидатот 
полага испит. 

Претседателот и членовите на комисијата, ка-
ко и нивните заменици, по правило треба да имаат 
најмалку пет години пракса во својата струка. 

По исклучок за некои занаети првиот член на, 
комисијата место инженер може да биде техничар 
односно висококвалификуван занаетчиски работник 
со најмалку 5 години пракса во занаетот. 

Член 6 
Член на комисијата што е спречен да дојде на 

определениот ден на испитот, должен е за тоа да 
го запознае претседателот на комисијата на два 
дена пред испитот, така благовремено да се повика 
неговиот- заменик. 

Член 7 
Член на комисијата не може да учествува во 

работата на комисијата во следните случаи: 
а) ако кандидатот го учел занаетот ка ј него; 
б) ако кандидатот му е брачен другар или род-

нина, по крв во угорна или удолна права линија 
а во побочна линија до втор степен или ако му е 
усвоени«;; 

в) ако поради лични односи може да се сом-
нева во неговата објективност (поради: пријател-
ство, кавга, парничење и ел.). 

Барање во врска со ова може да направи и 
членот на комисијата и кандидатот. 

По барањето по претходниот став решава ор-
ганот при кого е образувана комисијата. 

Против решението од претходниот став може 
да се изјави жалба во срок од 3 дена до околискиот 
орган надлежен за работите на трудот. 

Член 8 
Испитување на кандидатите врши претседате-

лот и членовите на комисијата. 
За одделни стручни или ошитообразовни пред-

мети за кои, со оглед на нивната специјалност, не 
можат да испитуваат ни претседателот ни члено-
вите на комисијата, органот надлежен за именува-
ње на комисијата ќе одреди посебни испитувачи. 
Испитувачите можат да бидат: за испитување на 
општообразовните предмети, наставници по тие 
предмети, а за испитување по стручните предмети, 
наставници од; соодветните стручни школи или 
стручњаци од соодветната гранка. 

Предметните испитувачи кои не се членови на 
комисијата, при испитување и оценување на кан-
дидатите по соодветните предмети, имаат право и 
должност на членови на комисијата (членови испи-
тувачи). 

Член 9 
Претседателот на комисијата е должен да ја 

свикува комисијата на заседаше а, да раководи со 
испитот, да се грижи за уредноста на администра-
цијата на комисијата, да се грижи работата на 
комисијата да се одвива спрема овој правилник и 
останатите прописи и одговара за законитоста на 
работата на комисијата. 

Член 10 
Стручните испити за квалификувани занает-

чиски работници се полагаат во редовни испитни 
рокови. 

Во една година можат да се одредат најмногу 
4 испитни рокови кош по правило треба да се спро-
ведат во месеците: март, јуни, септември и де-
кември. 

Одлука за почетокот на испитните рокови во 
месеците донесува органот што ја именува коми-
сијата. 

Член 11 
Комисијата донесува одлука за покажаниот ус-

пех по секој предмет со мнозинство на гласови. 
При еднаква поделба на гласови се смета дека е 
усвоен оној предлог за кој што гласал предмет-
ниот испитувач. 

Членот на комисијата кој не е согласен со од-
луката, може да го издвои своето мнение во за-
писникот. 

Член 12 
Општ надзор над работата на комисијата врши 

органот што ја образувал. 
Комисијата се именува на една година. 

III. Поднесување на пријава 

Член 13 
За полагање стручен испит за квалификуван 

занаетчиски работник, кандидатот поднесува пис-
мена пријава преку стопанската организација или 
установа во која работи до надлежниот орган. 

Организациите односно установите од претход- . 
ниот став се должни, во срок од 7 дена пријавата 
да ја испратат до органот на управата надлежен 
за работите на трудот на народниот одбор на оп-
штината при кого е образувана комисијата пред 
која кандидатот треба да го полага испитот. 
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Кандидатот кој е привремено вон работен од-
нос, пријавата за полагаше испит ја поднесува не-
посредно до органот на управата надлежен за ра-
ботите на трудот на општината, со тоа што месната 
надлежност на комисијата се одредува според се-
диштето на бирото за посредување на трудот во кое 
се пријавува кандидатот. 

Пријавата се поднесува најмалку 30 дена пред 
одредениот редовен испитен' рок. 

Во пријавата кандидатот мора да. наведе: се-
мејно, татково и родено^ име, дата и место на ра-
ѓањето*, Стопанската организација во која е за -
послен, државјанство и пребивалиште, за кој за-
нает сака да полага испит за квалификуван за-
наетчиски работник и дали овој испит веќе го 
полагал, кога и пред која комисија, накусо да го 
опише целокупниот стручен стаж проведен во за-
наетот, во која занаетчиска организација или уста-
нова, од кога до кога, во какво својство и на 
какви работи е работел. 

Член 14 
Со пријавата за полагање стручен испит за 

квалификуван занаетчиски работник, кандидатот е 
должен да ли поднесе следните документи: 

— уверение од кое да се види дека кандидатот 
превел најмалку 3? години на изучување на занае-
тот во занаетчиска стопанска организација или 
установа, и дека работел и се оепособил за сите 
основни работи од соодветниот занает. 

— извод од работничката книшка од која треба 
да се види дека кандидатот го изучувал занаетот 
во редовен работен однос. 

Уверението за проведениот стручен работен стаж 
во занаетот и извод од работничката книшка ги 
издава занаетчиската стопанска организација или 
установа во која е кандидатот запослен. 

Доколку кандидатот бил запослен во приватен 
занаетчиски дуќан, уверението и изводот за про-
ведениот стручен стаж се оверуваат во општин-
скиот народен одбор на чија територија е реги-
стриран приватниот дуќан. 

Член 15 
Ако органот на управата од чл. 13 ст. 2 од овој 

правилник утврди дека кандидатот ги исполнува 
условите за допуштање на испит за квалификуван 
занаетчиски работник според одредбите на овој' 
правилник, донесува решение со кое се одобрува 
полагање на испитот. 

Решението мора да биде донесено во срок од 
15 дена по добивањето на пријавата. 

Ако управниот орган утврди дека кандидатот 
не ги исполнува условите за полагање, со реше-
ние ќе го одбие од полагање на испитот. 

Против решението од претходниот став, кан-
дидатот може да изјави жалба преку органот што 
го донел решението до околискиот орган на упра-
вата надлежен за работите на трудот во срок од 15 
дена од денот на приемот на решението. 

Член 16 
Решението со кое се одобрува полагање на ис-

питот се доставува на кандидатот и, на претседа-
телот на, комисијата. Кон решението' што се доста-
вува на претседателот на комисијата се приложува 

и пријавата, како и останатите списи кои ,се одне-
суваат на, неа. 

Член; 17 
На 15 дена пред испитниот срок, претседателот 

на комисијата ги разгледува сите добиени испитни 
предмети, се консултира со членовите на комисија-
та,, а потоа прави план1 за полагање на испитите, 
групирајќи ги кандидатите по занаети и води смет-
ка сите пријавени 'кандидати да бидат повикани на 
испит во односниот испитен рок. 

Испитниот план, претседателот на комисијата, го 
доставува преку органот ири кого е образувана ко-
мисијата до непосредно повисокиот управен орган, 
надлежен за труд и работни односи. На основа 
предвидениот план претседателот на комисијата 
најмалку 10 дена пред полагањето на испитот ја 
повикува комисијата и кандидатите <оо покана во 
која е назначено времето и местото на одржува-
њето на испитот. 

IV. Полагање на испит 

Член 18 
Испитот за квалификуван занаетчиски работ-

ник се состои од практичен и теоретски дел. 
Кандидатот го полага прво практичниот, а по-

тоа теоретскиот дел на испитот. 
Испитот е јавен. 

Член 19 
Пред почетокот на испитот, комисијата најна-

пред то утврдува идентитетот на кандидатот преку 
лична карта, а потоа претседателот на комисијата 
ги запознава кандидатите за текот и начинот на 
полагањето1, како и за правата и должностите на 
кандидатот и комисијата за време на испитот. 

Член 20 
Кандидатот кој не се јави на означеното место 

и време за одржување на .испитот или пред да 
започне испитот одбие да полага, се смета дека од^у-
станал од полагање на испитот во однос- " от испи-
тен рок. ' 

Ако кандидатот докаже дека бил оправдано 
спречен да се јави во означеното време и место за 
полагање на испит, а испитниот срок уште трае, 
комисијата може да му одобри! да го полага ис-
питот. 

Кандидатот што самоволно без оправдани при-
чини ќе го напушти започнатиот испит1 се смета 
дека е паднал на испитот. 

Ако кандидатот во текот1 на полагањето на ис-
питот се разболе или по други оправдани причини 
биде 'спречен да го продолжи 'полагањето на испи-
тот, комисијата, ќе утврди кои предмети ги поло-
жил, а за останатите предмети полагањето ќе го 
одложи. 

Практичен испит 

Член 21 
Практичниот дел на испитот опфаќа изработка 

на практична задача и давање нужни појаснеше)а 
во врска со* задачата. 

Практичната задача кандидатот ја извлекува со 
испитно ливче на кое се означува задачата како ч 
времето и местото на нејзиното изработување. 
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Ако кандидатот најдоцна 10 минути оо извле-
кувањето на ливчето изјави дека не може да од-
говори на опоменатата задача му се (позволува да 
извлече дѓруго ливче. Во записникот се забележува 
овој факт за да се има предвид при оценувањето 
на кандидатот. I 

Член 22 
Практичната задача се состои од изработка на 

еден или повеќе 'предмети, односно каде со оглед 
на природата на соодветниот занает не е можна 
изработка на предмети, од извршувањето на не-
која работа од соодветниот занает. 

Задачата од практичниот испит ќе се дава .спо-
ред пропишаната испитна програма за соодветната 
струка — занает за кој кандидатот полага испит. 

Член 23 
Кандидатите за квалификувани занаетчиски 

работници,, практичната задача ја работаат во за-
наетчиски стопански организации што ќе ги опре-
дели комисијата. 

Стопанската организација во која кандидатот1 е 
упатен да ја работи практичната испитна задача 
(работа) е обавезна на кандидатот да му обезбеди 
потребно работно место за изведување на поставе-
ната испитна задача. 

Практичната задача кандидатот ја работи под 
контрола на членови на комисијата што ќе ги опре-
дели претседателот на комисијата. Овие членови се 
одговорни за самостојно изработување {на прак-} 
точната задача од, страна на кандидатите. 

Член 24 
Практичната задача кандидатот е должен да 

ја заврши во определениот рок м покаже пред ко-
мисијата во определеното' време. 

Потоа кандидатот,' пред комисијата дава теорет-
ско образложение (одбрана) за изработениот пред-
мет, односно изведената работа. 

Член 25; 
По завршениот практичен дел- од испитот, ко-

мисијата се повлекува и решава дали кандидатот, 
на основа изработената практична испитна задача 
(работа) и даденото теоретско-стручно образложе-
ние — одбрана,, го положил практичниот дел од 
испитот или не.' 

Решението од претходниот став се донесува со-
гласно чл. 11 од овој правилник. 

Оценката за практичниот дел на испитот е 
.„положил" или „неооложил". 

Претседателот на комисијата е должен: на кан-
дидатот, што ке го положил 'Практичниот дел од 
испитот да му го образложи решението на коми-
сијата. 

Кандидатот што не го положил практичниот дел 
од испитот не се пушта на полагање на теорет-
скиот испит. Истиот има право повторно да се ЈасЕГИ 
на испит во срок што ќе го (определи комисијата. 
Овој ф о к не може да биде покус од 6 месеци,. 

1 
Теоретски испит 

Член 26 
На теоретскиот дел од испитот се пуштаат кан-

дидатите што го положиле практичниот дел на ис-
питот. 

Теоретскиот дел од испитот се состои од писмен 
и усмен испит. 

Член 27 
Писмен испит се полага само го македонски 

Јазик. 
Времетраењето на писмениот испит1 го опреде-

лува комисијата, но истото не може да биде по-
кусо од 2 часа. 

Темата на писмениот испит ја определува 
предметниот наставник. Тој е должен на еден ден, 
спроти полагањето на писмениот испит на претсе-
дателот на комисијата да му предаде најмалку 3 
теми во затворен плик, а на самиот1 ден на испи-
тот, комисијата една од предложените теми одреду-
ва за задача. 

Член 28 
Сите кандидати што се допуштени на испит, 

писмената задача ја работат едновремено и во иста 
просторија. 

Непосредно пред давањето на писмената зада-
ча, претседателот на комисијата ќе им соопшти на 
кандидатите за начинот на работата ш должностите 
на кандидатите при изработката на писмената за-
дача. 

Член! 29 
Писмената задача се работи, под надзор на прет-

седателот на комисијата, односно неговиот заменик 
и предметниот1 наставник (испитувач). 

Член 30 
По изработка на писмената задача односно по 

свршетокот на определеното време за писмената 
работа, предметниот испитувач ги прима задачите, 
прегледува и; оценува. 

Оценката од писмената задача се зема во об-
зир при конечното оценување по македонски ја-
зик и утврдување писменоста на кандидатот. 

Членј 31, 
На устен (теоретски) испит се допуштаат сите 

кандидати без оглед на тоа дали на писмениот ис-
пит добил слаба, оценка или не. 

Член 32 
Теоретскиот испит се полага според пропиша-

ните испитни програми за ОЕПштообразователките и 
стручните предмети за секоја струка — занает. 

Теоретскиот испит се полага по> предмети. Нај-
првин се полагаат стручните предмети, а потоа оп-
штообраоовните1. - < 

Испитувањето на секој кандидат по еде« пред-
мет трае по правило 15—20 минути. На кандидатот 
треба да му се даде полна слобода и без помош да 
го покаже своето знаење. 

Испити можат да се одржуваат во работно! и 
вон работно време но најдоцна до* 211 часот. 

Член 33? 
Прашањата ги составува претходно предмет-

ниот испитувач на основа програмата за соодвет-
ната струка — занает. 

Член 34 
На теоретскиот испит кандидатот за квалифи-

куван занаетчиски работник треба да покаже дека 
ја совладал предвидената материја од стручните и 
општообразовните предмети, пропишани за -соод-
ветната струка — занает. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Член 35 
Теоретскиот испит се полага со ред по пред-

мети. Во еден ден се полага еден или повеќе пред-
мети во зависност од бројот на кандидатите во до-
гичната група. 

Член 36 
Пред почетокот на усниот (теоретски) испит 

претседателот на комисијата ги запознава канди-
датите со техниката на усниот испит и ги преду-
предува за нивните права и должности при по-
лагање на испитот. 

Член 37 

На усниот испит секој кандидат извлекува по 
едно ливче. Ако кандидатот најдоцна 5 минути по 
извлекувањето на лавчето изјави дека не може да 
одговори на извлечените прашања, му се позволува 
да извлече друго ливче, а во записникот се забе-
лежува овој факт за да се има предвид кога ќе 
се оценува кандидатот. 

На првиот кандидат при почнувањето на ис-
питот треба да му се остави време до 15 минути за 
размислување. Другите кандидати размислуваат до-
дека одговара нивниот претходник. 

Член 38 
За време на усниот испит членовите на коми-

сијата водат забелешки за одговорите на канди-
датот. По завршеното полагање на еден .предмет на 
кандидатот му се утврдува конечно оцената од тој 
предмет согласно чл. 11 од овој правилник. 

Член 39 
По завршувањето на испитот од теоретскиот 

дел по сите предмети, комисијата се повлекува и 
утврдува дали кандидатот на основа покажаниот 
резултат го положил или не теоретскиот дел од 
испитот. 

Оценката од теоретскиот дел на испитот е „по-
ложил"' или „не положил". 

Одлука по претходниот став се донесува со-
гласно чл. 11 од овој правилник. 

Член 40 
Доколку кандидатот добил слаба оценка по еден 

или два предмети од теоретскиот дел на испитот 
се упатува на поправен испит по тие предмети на 
првиот испитен рок по истекот на 3 месеци. 

Ако кандидатот добил слаба оценка повеќе од 
два предмета се упатува на повторно полагање на 
целиот теоретски испит во испитниот рок по исте-
кот на 6 месеци. 

Член 41 
Испитот за квалификуван занаетчиски работ-

ник може да се полага неограничено пати. 

Член 42 
За текот на испитот се води записник по обра-

зец пропишан од Секретаријатот за труд на Из-
вршниот совет. 

Записникот го води записничар. 
За секој кандидат се води одделен записник. 
Во записникот се внесуваат сите поважни мо-

менти, а особено: 
а) назив на комисијата, органот при кого е 

образувана и датум кога записникот е составен, 

б) кога испитот започнал и кога завршил, 
' в) презиме и име на претседателот и членовите 

на комисијата, записничарот и нивните занимања, 
г) презиме, татково име и име, ден и месец на 

раѓањето на кандидатот, место на живеење, како 
и местото на занаетчиската стопанска организаци-
ја — установа во која е запослен, доколку канди-
датот е во работен однос, 

д) по кој пат кандидатот полага испит, 
ѓ) прашањата од секој предмет на теоретскиот 

дел од испитот кои биле поставени на кандидатот 
и оценката за секој предмет — пооделно, 

е) решение на комисијата за успехот на канди-
датот и евентуално мнение, до колку кандидатот не 
го положил испитот и рокот во кој треба да го 
повтори. 

Записникот го потпишуваат претседателот, чле-
новите на комисијата и записничарот. Записникот 
се оверува со печат на органот при кого е обра-
зувана комисијата. 

Член 43 
Кандидатот што го положил целиот испит, ор-

ганот при кого е образувана комисијата му издава 
документ по образец што ќе го пропише Секрета-
ријатот за труд на Извршниот совет. 

Член 44 
Списите по предметите по кои комисијата ја 

завршила работата, претседателот ги предава на 
органот при кого е образувана комисијата, посебно! 
за кандидатите што го положиле целиот испит и 
посебно за кандидатите што паднале на. испитот. 

I 
V. Трошоци и надоместоци 

4 Член 45 
На цретседателот, членовите, испитувачите и 

записничарот на комисијата за работа во комисијата 
им припаѓа хонорар. Хонорарот го исплатува орга-
нот црн' кого е образувана испитната комисија со 
тоа што претходно обезбедува финансиски средства 
од занаетчиските стопански организации — уста-
нови во кои се запослени кандидатите, а за оние 
што се привремено вон работен однос од 'соодвет-
ното биро за посредување на трудот при кое канди-
датите се на материјално обезбедување. Админи-
стративните трошоци за работата на комисијата ги 
поднесува органот при кого е образувана испитната 
комисија. 

Хонорарот од претходниот став го поднесува за-
наетчиската стопанска организација или установа 
во која кандидатот е запослен. Ако на испитот кан-
дидатот биде одбиен на повторен испит, хонорарот 
и за овој испит то поднесува занаетчиската стопан-
ска организација или установа во која е запослен. 
За секое евентуално понатамошно полагање, хоно-
рарот за комисијата го поднесува кандидатот. 

Член 46 
Висината на хонорарот предвиден по претход-

ниот член го определува со решение органот при 
кого е образувана комисијата. 

Член 47 
На работникот кога полага испит за квалифи-

куван занаетчиски работник во местото на посто-
јаното запослување за време на полагањето на ис-
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ггитот му припаѓа надоместување на плата, односно 
личниот доход во висина на тарифната ставка што 
ја добива ;во стопанската занаетчиска организација, 
занаетчиски дуќан, односно спрема платата по си-
стематизацијата која кандидатот ја добива во уста-
новата. На работникот кога полага испит за квали-
фикуван занаетчиски работник надвор од местото 
на постојаното зажалување, му се надоместуваат 
патните трошоци и дневници по постојните про-
писи, односно по1 тарифниот правилник. 

Надоместувањето по претходниот став го под-
несува занаетчиската стопанска организација, од-
носно установата во која работникот е запослен. 

При прво полагање на стручниот испит на кан-
дидатот му припаѓаат надоместувања на зарабо-
тувачката, патните и дневните трошоци. Ако (кан-
дидатот биде одбиен на повторен испит, надоме-
стувањата му припаѓаат и при полагање на овој 
испит. За секое понатамошно евентуално полагање, 
кандидатот нема право на надоместување по свој 
член. 

Надоместувањата не му припаѓаат на работни-
кот и кога без оправдани -причини го прекинал по-
лагањето на испитот или го напуштил испитот. 

VI. Преодни и завршни одредби 
Член 48 

Занаетчиските работници кои пред стапување 
во сила на свој правилник започнале да изучуваат 
еден одреден занает, помлади од 18 години воз-
раст, можат до крајот на 1963 година полагаат 
испит за квалификуван занаетчиски работник ако 
докажат дека на занаетот провеле вкупно 5 години 
од кси три години во редовен, работен однос. 

Член 40 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

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

Бр. 05-839 
15 јуни 1960 година 

Скопје 
Секретар 

за труд на ИС, 
Асен Симитчиев, е. р̂  

Ом асен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-9532/1 од 9-VI-1960 
година ја одобри промената на роденото име на 
Секуловски Исај, роден на 3 декември 1945 година 
во Михајловград, НР Бугарија, од татко Секулов-
вски Секула и мајка Секуловска, родена Каранова 
Крстена, - така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Сашо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (152) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-2846/1 од 21-Ш-1960 
година, ја одобри промената на фамилијарното 

име на Тодоров Томислав, роден 1936 година во 
Згрополци, од татко Тодоров Лазар и мајка Ф ^ а , 
така што во иднина фамилијарно^ име ќе му 
гласи Јорданов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (153) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-2824/1 од 17-Ш-1960 
година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Јанковски Мирко, роден на 3 септември 
1937 година во е. Пужаљка, Кумановска околија, 
од татко Јован и мајка Спасена, така што во ид-
нина фамилијарното име ќе му гласи Димитриев-
СКИ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (155). 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-7300/1 од 4 мај 1960 
година, ја одобри промената на личното име на 
Мзџити Гафур, роден на 25 април 1936 година во 
е. Симница, Тетовска околија, од татко Меџити 
Аќиф и мајка Фазлие, така што во иднина лич-
ното име ќе му гласи Салиу Федат. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-8178/1 од 18-У-1960 
година, ја одобри промената на личното име на 
Лазаров Драгутин, роден на ден 25-УП-1939 година 
во Св. Николе, Штипска околија, од татко Лазаров 
Јордан и мајка Лазарова Јофка, така што во ид-
нина личното име ќе му гласи Апостолов Драги. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (158) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-9942/1 од 1-У1-1960 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Трајковски Драгослав, роден на 16 апркл 1931 год. 
во гр. Скопје, од татко Трајковски Лазар и мајка 
Трајковска Милка, така што во иднина роденото 
И14Ш*ќе му гласи Драган. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 

во „Службен весник на НРМ". 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 12-9533/1 од 10-У1-1960 
година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Анѓеловиќ Србољуб, роден на 15 мај 1941 
година во гр. Пожаревац, Пожаревачка околија, 
од татко Анѓеловиќ Војислав и мајка Анѓеловиќ 
Богдана, така што во иднина фамилијарното име 
ќе му гласи Ѓорѓевиќ. 

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

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-7549/2-9 од 10-У1-1960 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Ќазим Ахмед, роден на 15 декември 1928 година 
во гр. Скопје, Скопска околија, од татко Казим 
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Мам дух и мајка Ќазим Алије, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Неџат. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (163) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-9943/1 од 10 јуни 1960 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Саздовски Ацо, роден на 4 август 1927 година во 
село Еловец, Титоввелешка околија од татко Саз-
довски Томе и мајка Саздовека Павлина, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Никола. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (164) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ; со решението бр. 12-3371/1 од 4 април 1960 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Џгурова Силвија, родена на ден 30 јули 1958 го-
дина во гр. Битола, Битолска околија, од мајка 
Петрова Нада, така што во иднина роденото име 
ќе и гласи Јорданка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". {б51 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата- и дуќаните 
под рег. бр. 155, страна 401' е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Валандово бр. 319 од 30-1У-1959 година 
Миџоров Томе, досегашен директор на Општото 
трговско претпријатие на ангро „Ангропромет" — 
Валандово, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието1 со решението 
на Народниот одбор на општината Валандово' бр. 
320 од 30-1У-1959 год. е назначен Васил Андонов 
Камчев, кој претпријатието' ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански- суд во Скопје, Фи 
бр. 445/59. (1^43) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 22 
страна 51 е запишано следното': Согласно' со з а -
писникот од полугодишното собрание на Земј од ел-
•ек ат а задруга „Напредок", е. Фурка, одржано на 
14-1Х-1959 година, стариот управен одбор на задру-
гата е разрешен од должност. За членови на но-
виот управен одбор се избрани следните лица: 
Алексов Раде, претседател на управниот одбор, 
Алексов Воислав, Стојан Р. Трајков, Тодос И. Јо-
ванов, Стојан Ј. Китанов, Трајче М. Неделковски 
и Младен Бојковски. 

Досегашните потписници на задругата, и тоа: 
Митиќ Васов Стоил и Јовановиќ Илиев Мите се 
разрешени од должност и им престанува правото 
за потпишување. 

За нови потписници на задругата се избрани 
следните лица: Бојковски Младен, управник на за-
другата, и Драгомир Младеновиќ, претседател на 
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задружниот совет. Тие задругата ќе ја потпишу-
ваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на 
овластувањето со стариот потписник Младеновиќ 
Тодосие Драгомир. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 552/59. (1345) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 227, на страна 65Г е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Гостивар бр. 04-427и/1 од 26-УШ-1953 
год. фирмата на Фабриката за силико-ватростален 
Материјал во изградба, Гостивар, се менува и во-
иднина ќе гласи: Фабрика за огно-отпорни мате-
ријали „Одлика" — Гостивар. 

Исто така согласно со горе цитираното реше-
ние фабриката е и конституисана. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 543/59. (1348) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 70 на 
јарана 245 е запишано следното: Народниот одбор 
на општината Ва лан дево, со решението бјр. 4541/1 
од 26-ХП-1958 година, ги потврди правилата на 
Земјоделската задруга „Коста Делчев", е. Градец, 
Гевгелија, според кој задругата ќе ја врши след-
ната дејност: I 

2. земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земј оде леки произво-
дители преку создавање на разни видови коопе-
рации; 

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како 
и разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското про-
изводство1, преземање и нивни пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итнј; 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
8. стручно издигнување на кадри нужни за 

вршење стопанската активност на задругата; 
9. откуп на земјоделски производи и вршење 

разни услуги што се во врска со земјоделското 
производство1; 

10. трговска дејност — продажба на разни 
стоки. 

Досегашниот потписник на задругата Јован Не-
веселов, управник, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За нов потписник и управник на задругата е 
назначен! Челев Ристов Петар. Тој задругата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
а овластувањето со старите потписници и тоа: Ди-
митар1 Гунов, претседател, и Љубо Топлев, член на 
управниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 488/59. (1346) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на. претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 250 на страна 657 е запишано следното: 
Никола Тунџов ски, досегашен; в. д. директор на 
Трговското претпријатие за промет со мешани ин-
дустриски, прехранбени, деликатесни и книжарски 
стоки на мало' „Снабдител" — Ѓорче Петров, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За нов директор на претпријатието со реше-
нието на Народниот одбор на општината Ѓорче 
Петров бр. 01-8503/1 од 15-ХИ-\1959 год. е назначен 
Марковски Крстев Куне. Тој претпријатието ќе го 
-потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со старите потписници Митре 
Марковски, комарџија листа, и Ристовски Арсо, 
книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр*. 514/59. (13'49) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 218 на страин 701 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Липково бр. 2367/1 од 3-У1-1959 год. се 
проширува дејноста на Мешовитото трговско прет-
пријатие на големо и мало „Напредок", е. Липково, 
Кумановско, и со купопродажба на таксени мар-
ки и Други вредносници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 5Ц2/59. (1350) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 27 на 
Страна 103 е запишано следното-. Согласно со з а -
писникот од 29-111-1959 година од одржаниот со-
станок на Земјоделската задруга „Лирија", е. Бе-
лановце, Кумановско, стариот управен одбор е 
разрешен од должност. За членови на новиот уп-
равен одбор се избрани следните лица:* Назим Ра-
мадан, Ј а ји Рецеп, Алија Азем, Јонус Реџеп, Каиљ 
Сефери, Бекир Мемет и Нуредин Сали. 

Досегашниот потписник на задругата Назим 
Весељи е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен Али-
ја Аземи, претседател на управниот одбор. Тој за-
другата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето со стариот потпис-
ник Нуредин Селими. 

Од; Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 489/59. (13521), 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 58 на страна 153 е запишано следното: 
Георгиевски Светозар, досегашен ш е ф на сметко-
водството на Земјоделското производително сто-
панство „Клечевце", е. Клечевце, Кумановско, е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За ш е ф на сметководството е назначен Блажо 
Стаменов К р с т е в к и . Тој стопанството ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 

овластувањето со стариот потписник, директоров 
Трајковски Владо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 527/59. (1353) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег., бр. 1861 на страна 53'5 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор1 на оп-
штината Старо Нагоричане, бр. 03-436/2 од 21-П-
1959 год. е одобрено конституирањето на Претпри-
јатието за производство и обработка на тутун „,Коз-
јак", е. Старо Напричане , Кумановско. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 529/59. (1354) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
(тод рег. бр. 107 на страна 2991 е запишано' следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово бр. 05-51 од 18-П-1959 година се 
менува фирмата на Трговското претпријатие „Сер-
вис" во Куманово и во' иднина ќе гласи: Трговско 
претпријатие на големо и мало „Ангросервис", 
Куманово-. 

За директор на претпријатието со решението на 
Народниот одбор на општината Куманово бр. 2477/1 
од 6-Ш-1959 година е назначен Драги Лазаревски. 
Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето со ста-
рите потписници: Златко Цеков и Среќко Ди-
мовски. 

Директорот Трајко Апостолов Спасовски е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

Со промената називот на фирмата се менува и 
дејноста на претпријатието' и во иднина истата е: 
трговија со живкзтни намирници и предмети за 
куќни потреби, стакло, порцулан; и керамичка сто-
ка, бои, лакови, хемикалии и прибор, шеќер« и 
производи од шеќер и какао, алкохолни пијалоци, 
кибрит, тутунови производи и железарија, елек-
трични' материјали и уреди, школски прибор, гума 
и гумени производи и текстилна стока. 

Од Окружниот стопански суд; во Скопје, Фи 
бр. 293Ј/59. (1355) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 213 на страна 575 е запишано следното: 
Се определува статус на претпријатие на досегаш-
ниот Угостителски дуќан „Пролет", Неготино, а со-
гласно со решението на Народниот одбор1 на општи-
ната Неготино бр. 01-2.785 од 19-У-И959 година. Сто-
панската дејност на претпријатието' останува иста 
како и: стопанската дејност на досегашниот тргов-
ски дуќан. 

Претпријатието и понатака ќ е го потпишуваат 
потписниците: Киро Димков Стојчев и Трајко 
Настев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 540/59. (13571) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 255 на страна 667' е запишано следното: 
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Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Претпријатието — угостителскиот дуќан 
„Ново Скопје" — Скопје, бидејќи1 со решението на 
Народниот одбор на општината „Кале" — Скопје 
бр. 192 од ЗО-Ш-1959 година е припоено1 кон Уго-
стителското претпријатие „Љуботен" — Скопје, 
сметано од ЗО-Ш-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 493/59. (1373)| 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот1 на претпријатијата и дуќаните 
под рег1, бр. 347 на страна 919 е запишано! следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Кале" —̂  Скопје бр. 192 од; ЗО-Ш-19591 год. 
кон Угостителското претпријатие „Љуботен" — 
Скопје се припојува Угостителскиот дуќан „Ново 
Скопје" — Скопје, сметано од ЗО-Ш-1959 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 491/59. (1374) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 127 на страна 351 е запишано следното: 
Климе Кунев Куновски, досегашен книговодител на 
Проектантот© претпријатие за Македонија „Про-
ектант" — Скопје, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За нов потписник и шеф на сметководството е 
назначен Кирил Поп Христов, кој претпријатието 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето со стариот потписник в.д. 
директорот Ѓорѓи Попов. 

Од Окружниот1 стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 531/59. (1375) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 426 на страна 1Д56 е запишано след 
ното: Илија Китанов, досегашен потписник на Сто-
ларската занаетчиска набавно-продајна задруга 
„Македонија" —- Скопје, е разрешен од должност 
и му престанува правото' за потпишување. 

Исто така, досегашниот потписник-раководител 
Трајче Наумов^ во иднина ќе ја потпишува задру-
гата во својство на директор со новоназначените 
потписници: Јордан Јанев, сметководител, Томо 
Јорданов, претседател на управниот одбор, и ста-
риот потписник: Димитар Недев, секретар на управ-
ниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 517/59. (13761) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претириј ати јата и дуќаните 
под рег. бр. 281 на опрана 725 е1 запишано1 следното: 
Се определува статус на претпријатие на досегаш-
ниот Трговски дуќан за индустриски стоки ^Довер-
ба" — Скопје, а согласно со решението на Народ-
ниот одбор на општината „Кале" — Скопје бр. 166 
од 13-1-1959 година. Стопанската дејност на Тргов-
ското претпријатие на мало за промет! со индустри-
ски стоки „Доверба" — Скопје е: продажба на ма-
ло на индустриски стоки, манифактура, штофови, 
галантерија, декоративни ткаенини, кинкалерија, 
козамантерија и зажари ја. 

Претпријатието ќе го потпишуваат старите 
потписници Иван Митев Пејчов, директор, и Ра-
денко Дакев, службеник. 

Исто така согласно со решението на Народниот 
одбор на општината „Кале" — Скопје бр. 516 од 
21-1-Ј1959 година е одобрено конституирањето на 
прегори ј атието1. 

Од Окружниот стопански суд: во Скопје, Фи 
'бр. 505/59. (1379) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на (задругите под рат1, бр. 50 на 
страна 197 е запишано следното: Милан Блажев 
Мартиновски, досегашен шеф на сметководството» 
на Деловниот сојуз за механизација на земјодел-
ството во Скопска околија, е. Маџари , Скопско, 
е разрешен од должност1 и му престанува правото! 
за потпишување1. 

За шеф на .сметководството е назначен Киро 
Огненовски. Тој сојузот ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува во! границите на овластувањето со 
стариот потписник Милан Дучевски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје1, Фи 
бр. 501/59. (138Ц 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на лретприј атијата и дуќаните 
под рег. бр. 598 на страна 381» е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор' на оп-
штината „Кисела Вода" .— Скопје бр. 03-2100 од 
7-Ш-1959 година е конституирање Трговското прет-
пријатие на големо и мало' за промет со бои, ла-
кови, хемикалии, прибор и сервис за графичка ин-
дустрија „Хромос" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд: во Скопје, Фи 
бр. 550/59. (|1382) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 36 на 
страна 141 е запишано следното: Народниот одбор 
на општината Драчево бр. 2190 од 3-У1-1959 година, 
ги потврди правилата на Земјоделската задруга. 
„Езеро", е. Драчевица, Скопско', според кој Задру-
гата ќе ја врши следната дејност: 

1. земјоделско производство на општонародна 
земја, замена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство. на 
земјата на индивидуалните земјоделски произво-
дители преку создавање на разни видови коопе-
рации; 

3. вршење услуги на земјоделските производи-
тели со земјоделски машини и! орудија., како и раз-
ни други услуги што се во врска со земјоделското! 
производство; 

3. договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. 'снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе; веш-
тачко ѓубре ити.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. организирање на штедење и кредитирање; 
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8, стручно издигнување на кадри нужни за сто-
панската активност на задругата; 

9. продажба на индустриски стоки; 
10. земјоделство; 
11. пчеларство; 
12. сточарство; и 
ЦЗ. лозарство. 
Задругата и понатака ќе ја потпишуваат ста-

рите потписници Мемин Шабан, член на управ-
ниот одбор, и Назив Даут, член на управниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 510/59. (1382:)' 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр 87 на 
страна 401 е запишано следното: Досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Димитар Вла-
хов", е. Маџари, Скопско', и тоа: Илија Трајковски, 
управник, и Кесиков Трпе, комерцијалист, се раз-
решени од должност и им престанува правото за 
потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Бундалевски Благоја, шеф на смет-
ководството, Адраман Вичишта, шеф на комерци-
јално, и Бранко Ѓуриќ, финансов книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 522/59. (1384) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 492, страна 1384 е запишано' следното: 
Никола Петровски, досегашен потписник, раково-
дител на Шивачкиот дуќан со паушална претсметка 
„Мода" — Скопје, е разрешен од должност и му 
престанува правото 'за потпишување. 

За нов раководител и потписник на дуќанот1 

согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината „Кисела Вода" — Скопје бр. 01-6071 од 
16-У1-1959 година е назначен Боро Серафимовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје', Фи 
бр. 545/59. (1385) 

КОНКУРСИ 
Факултетскиот совет на 'Филозовскиот факултет 

во Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

• — За еден, наставник (доцент, вонреден про-
фесор или редовен професор) за предметот Совре-
мен македонски јазик; 

— За еден наставник (доцент, вонреден про-
фесор или редовен професор) за предметот Англи-
ски јаз(ик; 

— За еден наставник (доцент, вонреден про-
фесор или редовен професор) за предметот Исто-
рија на грчката и римската литература; 

Бр. 25 — Стр. 47 § 

— За еден наставник (доцент, вонреден про-
фесор или редовен професор) за предметот Исто-
риска грчка, односно Латинска граматика'; 

— За два асистента: еден за Грчки јазик И 
литература и еден за Латински јазик и римска 
литература; 

— За еден наставник (предавач, доцент, виши 
предавач, вонреден професор или редовен профе-
сор) за предметот Историја на педагогијата; 

— За еден наставник (предавач, доцент, виши 
предавач, вонреден професор или редовен профе-
сор) по предметот Дидактика; 

— За еден наставник (предавач, доцент, виши 
предавач; вонреден професор или редовен профе-
фесор) за предметот Детска и Педагошка психо-
логија. 

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот 
на Факултетот. Потребни прилози: биографија, 
список на научни и стручни трудови, во колку има 
такви, со по еден примерок од истите, и потреб-
ните такси, како и документите предвидени со 
чл. 31 од ЗЈС. 

Рок за поднесување на пријавите — 20-УШ-1960 
година. (1154); 

комисијата за службенички работи на Народниот* 
одбор на Скопска околија 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнето место* директор тг 
Заводот за урбанизам и архитектура- н% Скопска*, 

околија 

УСЛОВИ: кандидатот да има завршен технички 
факултет градежен или архитектон-
ски отсек, 5 години служба и поло-
жен стручен испит. 

Молбите со куса биографија и документи по 
чл. 31 од Законот за јавните службеници ќе се 
примаат во Народниот одбор на Скопска околија 
15 дена од објавувањето на конкурсот, а доколку 
местото не ќе се пополни, конкурсот останува от-
ворен до пополнувањето. (1161) 

Факултетскиот совет на Природно-математичкиот' 
факултет — Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 
за работните места: 

1. За 1 вонреден професор по предметот Ана-
литичка хемија. 

2. За по 1 доцент за предметите: 

— Алгебра 
— Одбрани делови на механика и оптика 
— Одбрани делови од физичка хемија (хе-
миски врски и структура на материјата); 

— Поредбена физиологија; 
— Географија на ФНРЈ. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА Н Ш 
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3. За 1 наставник (редовен или вонреден про-
фесор, виши предавач, доцент или предавач) За 
предметот Минералогија и петрографија. 

4. За 4 асистенти по Експериментална физика 
и 1 асистент по Теориска физика на Катедрата по 
физика; 

— за 1 асистент при Астрофизичката опсер-
ваторија. 

5. За преизбор на по 1 асистент на Катедрата 
по: 

— Физика 
— Биологија 
— Географија. 

Пријавите со биографија, список на научни и 
стручни трудови, со по еден примерок од истите, 
се поднесуваат до Деканатот на Факултетот. 

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од 
објавувањето! на конкурсот односно до пополнува-
њето на местата. (1163) 

Комисијата за службенички работи на Народниот 
одбор на Скопска околија 

распишува 

К О Н К У Р С 
за исполнување упразнето место директор на 
Фондот за кредитирање на станбената изградба 

Скопје 

Услови: кандидатот да има завршен економски 
или гфавен факултет и најмалку 5 години прак-
тика, или виша управна школа односно средна 
стручна спрема и најмалку 10 години служба и 
положен стручен испит. 

Молбите со куса биографија и документи по 
чл. 31 од Законот за јавните службеници ќе се при-
маат во Народниот одбор на Скопска околија 15 
дена од објавата на конкурсот, а доколку местото 
не ќе се пополни, конкурсот останува отворен до 
пополнувањето. (1178) 

Факултетскиот совет на Земјоделско-шумарскиот 
факултет во Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 
За наставници и асистенти, и тоа: 

За двајца стални или хонорарни наставници 
(редовни професори, вонредни професори или до-
центи) за предметот пошумување и шумски мели-
орации и 

За еден доцент за предметот Житни и фуражни 
култури. 

За по еден асистент за следните предмети: 
Градинарство, 
Млекарство и 

, Фитоценологија. 
Рок за пријавување 15 дена по објавувањето 

•на конкурсот,а во колку местата не се пополнат 
во тој рок, конкурсот се продолжува до нивното 
дополнување. 

јули 1960 

Кандидатите кои се пријавуваат за наставници 
треба да ги исполнат условната од член 14 од За-
конот за измени и дополненија на Општиот закон 
за универзитетите. 

Пријавите се поднесуваат до деканатот на Зем-
јо делско-шумарскиот факултет во! Скопје. 

Покрај пријавата кандидатот треба да прило-
жи диплома за завршен факултет и документи по 
член 31 од. Законот за јавните службеници. Кан-
дидатите државни службеници поднесуваат извод 
од службеничкиот лист. Покрај пријавата треба 
да се достави кратка биографија со* податоци за 
досегашната работа и службовање^ на кандида-
тот, потврда од установата каде што е на служба 
дека . нема материјални обврски спрема истата, 
список на научните и стручните трудови (до колку 
кандидатот ги има) и по еден примерок од самите 
трудови. (1179) 

Земјјсделско-шумарскиот факултет во Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 
за еден библиотекар 

Услови: Завршен филозовски факултет — гру-
па книжевност и трогодишна практика во библи-
отекарска служба. 

Стапување на служба по договор. 
Рок за пријавување 15 дена по објавувањето 

на конкурсот, а во колку местото не се пополни 
во тој рок, конкурсот се продолжува до неговото 
пополнување. 

Пријавите се поднесуваат до деканатот на 
Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи 
диплома за завршен факултет и документи по 
чл. 31 од Законот за јавните службеници. Канди-
датите редовни државни службеници поднесуваат 
извод од службеничкиот лист. Покрај пријавата 
треба да се достави кратка биографија со подато-
ците за досегашната работа и службовање™ на 
кандидатот, како и потврда од установата каде 
што е на служба да нема материјални обврски 
спрема истата. (1180) 

Конкурсната комисија на Домот за народно здравје 
во Крива Паланка 

распишува 

К О Н К У Р С 
за прием на служба двајца лекари од општа пракса 

за работа во амбулантите на Домот 

Услови: лекари со завршен лекарски стаж. 
Плата според ЗЈС, а положај на плата според 

Правилникот за платите на Домот. 
Молбите со документите по чл. 31 од ЗЈС се 

примаат најдоцна 15 дена од објавувањето на кон-
курсот. Во случај работните места да не бидат 
пополнети во овој рок, конкурсот се продолжува 
до нивното пополнување, (1181) 

с л у ж б е н т с п ш НА н т 
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Конкурсната комисија на Заводот за здравца 
заштита на мајки и деца — Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 
за специјализација на еден лекар по педијатрија 

Услови: кандидатот да има најмалку три го-
дини работен стаж во здравствени установи, по-
ложен стручен испит и знаење на еден странски 
јазик (француски, англиски, руски или германски). 

Молбите со уверение за завршен лекарски 
стаж, потврда за работен стаж, свидетелство за 
положен стручен испит и потврда за знаење на 
еден странски јазик се доставуваат до Заводот за 
здравна заштита на мајки и деца — Скопје, Вир-
пазар, поштански фах 425. (1183) 

Конкурсната комисија на Домот за народно здравје 
во Струга 

распишува 

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

1) двајца лекари од општа практика; 
2) еден здравствен техничар (лабораториски тех-

ничар); 
3) една бабица; 
4) еден забен асистент. 

ОПШТИ УСЛОВИ: 
Под точка 1) лекар од општа практика со положен 

стручен испит; 
Под точка 2) со соодветно медицинско училиште 

и положен стручен испит; 
Под точка 3) со завршена средна или нижа бабич-

ка школа; 
Под точка 4) со нижа медицинска спрема. 

Стапувањето на работа веднаш или по договор. 
Плата и други видови на посебни додатоци по 

ЗЈС и Правилникот на Домот. 
Рокот на конкурсот останува отворен се до 

пополнувањето на работните места. (1182) 

Заводот за продуктивност на трудот — Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 
за прием на 2 стручни соработника на служба во 

Одделението за организација на стопанските 
организации на Заводот 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

Да имаат завршено економски или технички 
факултет' и извесна практика во стопанските ор-
ганизации или други установи. 

Предност ќе имаат кандидатите со поголема 
практика. 

Примените кандидати ќе бидат упатени на еден 
од следните курсеви: 

1. Постдипломски курс за раководители на 
службите за продуктивност на трудот, 

2. Постдипломски курс. за виши специјалисти 
за проучување и нормирање на работата, 

3. Постдипломски курс за идни стручњаци за 
операциони истражувања. 

Курсевите ќе се одржуваат во Сојузниот завод 
за продуктивност на трудот во Белград со траење 
од септември 1960 до јуни 1961 год. 

По завршетокот на курсевите примените кан-
дидати се должни да останат на служба во Заво-
дот најмалку 2 години за што ќе дадат писмена 
обврска. 

Примените кандидати со' местоживеење во« 
од Скопје имаат право на надоместок за патни и 
селидбени трошоци. 

Молбите со потребните податоци да се испра-
ваат на адреса: Завод за продуктивност на трудот 
— Скопје, кеј „13 ноември" мезанинот помеѓу 1-та 
и П-та кула блок Б. 

Конкурсот трае до пополнување на местата. 
(1184) 

Врз основа на членот 21 од Законот за јавните 
службеници, Комисијата за службенички работи 
на Народниот одбор на општината Старо Нагори-
чану 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Секретар на Народниот одбор на општината,, 
2. Шеф на Отсекот за стопанство. 
У с л о в и : Под прво виша стручна спрема и 

5 години практика на организационо-управни ра-
боти. 

Под второ: Средностручна спрема и 5 години 
практика во управна струка. 

Молбите се примаат до 1. УШ. 1960 година. 
За посебни информации кандидатите да се об-

ратат писмено до Народниот одбор на општината 
е. Старо Напричане или на телефон бр. 7. 

Управниот одбор на Општата болница — Прилеп 

распишува 

К О Н К У Р С 
за еден лекар на специјализација по Гинекологија, 

УСЛОВИ: 
Кандидатот да има три години стаж и положен 

стручен испит, како и да знае еден странски јазик. 
Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 

(1188) 

Задружната штедилница Скопје 
распишува 

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

1. Пем. директор, со висока или виша стручна 
спрема и познавање банкарскс-техничката 
работа. Предвидена положај на плата до , 
10.000 динари. 
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Молбите со податоци за досегашната работа се 
примаат во секретаријатот на Штедилницата. Кон-
курсот трае петнаесет дена од денот на објавува-
њето, а доколку работното место не се пополни 
конкурсот останува отворен до пополнувањето на 
истото. (1191) 

Комисијата за службенички работи на Народниот 
одбор на Штипска околија, гр. Штип 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување работното место 

УПРАВНИК НА ОПШТАТА БОЛНИЦА ВО ШТИП 

Услови: Лекар специјалиста со најмалку 5 го-
дини служба, или лекар од општа пракса со пове-
ќегодишна работа во здравствена установа. 

Плата по Законот за јавните службеници, а 
положајната плата по Правилникот за положај-
н и к плати на Општата болница — Штип. 

Стан обезбеден. 
Молбите прописно таксирани ќе се примаат во 

Народниот одбор на Штипска околија до попол-
нувањето на работното место. (1190) 

Конкурсната комисија при Државниот секретаријат 
за работи на финансиите на НРМ 

распишува 

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

1. Аналитичари — економисти; 
2. Референти за правниот отсек и имовинско 

правната служба; 

3. Референти за службата на приходи; 
4. Референти за службите на буџетите и фон-

довите; и 
5. Приправници. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 

услови: 
Под точка прва, да имаат завршено економски 

факултет. 
Под точка втора, завршен правен факултет 
Под точка трета, завршена виша стопанска или 

виша управна школа. 
Под точка четврта, завршен економски тех-

Под точка пета, завршен економски факултет 
или економски техникум. 

Плата по Законот за јавните службеници. 
Молбите и документите по член 31 од Законот 

за јавните службеници ќе се примаат во Држав-

ниот секретаријат за работи на финансиите на 
НРМ во срок од 15 дена по објавувањето на кон-
курсот. Доколку во определениот рок не се при-
јават потребен број кандидати, конкурсот трае до 
пополнувањето на работните места. 

За пополнување на работните места предност 
имаат кандидатите со работен стаж. 

Поблиски информации можат да се добијат во 
Државниот секретаријат, на улица „11 Октомври" 
бр. 37, во соба бр. 117 или на телефон 44—01 
локал 210. (1 189) 

СОДРЖИНА 
Стр. 

2С5. Уредба за составот, свикувањето, одржу-
вањето и работата на собирите на земјо-
делските производители — — — — 459 

206. Уредба за начинот и времето за избор на 
управни одбори на фондовите за здрав-
ствено осигурување на земјоделските про-
изводители — — — — — — — — 46(Ј 

207. Уредба за ликвидирање на постојните ор-
ганизации и фондови основани за плаќа-
ње здравствени услуги на земјоделските 
производители — — — — — — — 462 

208. Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за организацијата и работата на 
Советот за социјална политика и кому-
нални прашања на НР Македонија — 462 

209. Уредба за плаќање даночните и другите 
јавни обврски со чековни уплатници — 464 

210. Уредба за продолжување со работа на 
Ветеринарниот институт во Скопје како 
научна установа — — — — — — 464 

211. Уредба за продолжување со работа на 
Заводот за водостопанство во Скопје како 
научна установа — — — — — — 465 

212. Уредба за престанок важноста на пропи-
сите за основање дирекции' за мелиорации 465 

213. Одлука за условите и начинот на спрове-
дувањето на конкуренте за упис во Ви-
шата школа за социјални работници во 
Скопје ,— — — — — — — — — 465> 

214. Одлука за условите и начинот на спрове-
дувањето на конкуренте за упис во ви-
шите педагошки школи — — — — 467 

215. Одлука за начинот и условите за запишу-
вање и продолжување студии на факулте-
тите на Универзитетот во Скопје на лица 
што завршиле виши школи —1 — — 469 

2116. Решение за основање на Дирекција за ме-
лиоративните системи во Народна Репуб-
лика Македонија — — — — — — 469 

217. Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за полагање испит за за-
наетчиски помошник на лица кои се здо-
биле со стручна спрема по пат на при-
учување — — — — — — — — 470 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ 

Издавач: „Службен веснтГна НРМ" — 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" (4362) — Скопје 


