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215. 
На о нова на член 171 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРО! ЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАП-
КАТА ЗА ПОПРАВКА НА ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕ-
СТВЕН СТАНДАРД ОШТЕТЕНИ СО ЗЕМЈОТРЕСОТ 

ВО СКОПЈЕ 

Плен 3 
Поправката на објекти се врши цо барање од 

инвеститорот што го поднесува тој до органот на 
управата надлежен за градежништво на општина 
ското собрание на подрачјето на кое се наоѓа објек-
тот (надлежниот орган на управата). 

Доколку барањето од претходниот став не го 
поднесе инвеститорот, тоа може да го поднесе ор-ч 
ганот што управува со објектот. 

Се прогласува Законот за постапката за поправ-
ка на објекти од општествен стандард оштетени со 
земјотресот во Скопје, што Собранието на Соција-
листичка Република Македонија го усвои на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 2 септем-
ври 1963 година и на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на 2 септември 1963 година. 

У бр. 3 
2 септември 1963 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПОПРАВКА НА ОБЈЕКТИ 
ОД ОПШТЕСТВЕН СТАНДАРД ОШТЕТЕНИ СО 

ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СКОПЈЕ 

Член 1 

Со овој закон се уредува постапката за поправ-
ка на објекти од општествен стандард, комунални 
објекти и станбени згради во општествена сопстве-
ност (во натамошниот текст: објекти), оштетени со 
земјотресот во Скопје. 

Поправката на објекти во сопственост на граѓа-
ни и траг шско-правни лица општетени со земјотре-
сот во Св опје ќе се врши според постапката што ќе 
ја пропишат општинските собранија од подрачјето 
на град Скопје. с 

Член 2 

Поправката на објекти според овој закон ќе се 
смета за итна работа во смисла на член 4 од Законот 
за изградба на инвестициони објекти („Службен 
весник на НРМ" бр. 33/62). 

Член 4 
Поправката на објекти се врши врз основа на 

стручно мислење на посебна комисија или врз ос-
нова на техничка документација. 

Член 5 
Комисијата од претходниот член ја образува 

надлежниот орган на управата. 
Комисијата ја сочинуваат членови што самостој-

но можат да раководат со изведувањето на изград-
бата на објекти од видот на оштетениот објект. 

Член 6 
Комисијата, врз основа на детално извршен 

преглед на објектот, дава стручно мислење за начи-
нот на кој ќе се извршат поправките на објектот. 

За извршениот преглед комисијата составува 
записник. Во записникот се внесува особено детален 
опис на објектот, степенот и видот на оштетеноста и 
стручно мислење за начинот на кој ќе се извршат 
поправките, како и за работите што треба да се пре-
земат на објектот. 

Член 7 
Техничка документација се изработува за објек-

тите со посложени оштетувања на конструктивните 
елементи. 

Техничката документација содржи: детален 
опис на оштетеноста, особено оштетеноста на кон-
структивните елементи, со соодветни цртежи од кои 
може да се утврди степенот и видот на оштетената; 
технички извештај и опис за начинот на поправката; 
неопходни статички претсметка потребни цртежи 
со соодветни изведбени детали; премер, претсметка, 
а по потреба и економска анализа и условите за 
доправката. 
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Член 8 
Врз основа на стручното мислење на комисијата 

надлежниот орган на управата донесува решение за 
тоа дали поправката ќе се изврши врз основа на тоа 
стручно мислење или врз основа на техничката до-
кументација. 

Против решението од претходниот став инвести-
торот односно органот што управува со објектот (во 
натамошниот текст: инвеститорот) може да изјави 
жалба во рок од 8 дена по примањето на решението. 

Член 9 
Поправката на објектите врз основа на техничка 

документација може да почне откако техничката 
документација ќе ја ревидира органот на управата 
надлежен за градежништвото на Градското собрание 
на град Скопје. 

Органот од претходниот став е должен да ја -
ревидира техничката документација во рок од 15 де-
на од денот на примањето на документацијата. 

Член 10 v 
Поправката на објекти може да Л се отстапи на 

изведување на стопанска организација регистрирана 
за вршење на дејност во која спаѓа изградбата на 
објекти од видот на оштетениот објект (изведувач). 

Член 11 
Поправката на објекти може да ја изведува во 

сопствена режија и инвеститорот. 
При изведувањето на работите во сопствена ре-

жија, според овој закон, не ќе се применуваат пос-
тојните прописи за изградба на инвестициони об-
јекти во сопствена режија. 

Член 12 
Отстапувањето на работи за поправка на објек-

ти помеѓу инвеститорот и изведувачот се врши по 
пат на непосредна спогодба. 

Член 13 
Отпочнувањето на работите за поправка на об-

јекти инвеститорот е должен да му го пријави на 
надлежниот орган на управата најдоцна 3 дена пред 
почнувањето на работите. 

Со пријавата, на органот од претходниот став му 
се доставува на увид и техничката документација, 
односно записникот на комисијата со нејзиното 
стручно мислење. 

Член 14 
Инвеститорот на објектот е должен да обезбеди 

постојан стручен надзор. 
Постојаниот стручен надзор инвеститорот го вр-

ши преку лица што можат самостојно да раководат 
со градбата на објектот. 

Постојан стручен надзор инвеститорот не е дол-
жен да обезбеди за објектите кои според овој закон 

можат да се поправат врз основа на стручното мис-
лење на комисијата. 

Извршувањето на лесни поправки (малтерису-
вање, молеро-фарбарски и инсталатерски работи) се 
врши без постојан стручен надзор. 

За вршење на стручниот надзор 'Градското со-
брание на град Скопје може да организира стручни 
групи за таа цел. 

Член 15 

Работите за поправки на објекти задолжително 
подлежат на технички преглед. 

По исклучок од претходниот став не подлежат 
на технички преглед поправките од член 14 став 4 
од овој закон. 

Член 16 
Со техничкиот преглед се утврдува дали поправ-

ките на објектот се извршени според начинот утвр-
ден со стручното мислење односно техничката доку-
ментација. Техничкиот преглед се врши пред по-
кривањето на поправките (малтерисување и сл.). 

Техничкиот преглед го врши стручната комиси-
ја што го дала мислењето за изведување на работи-
те за поправка на објектот односно комисијата на 
организацијата што ја изработила техничката до-? 
кументација, под раководство на органот на технич-
ката инспекција на општинското собрание. 

Член 17 
Надзорот над изведувањето на работите уредена 

со овој закон ќе се врши според одредбите на член 
67 од Законот за изградба на инвестициони објекти. 

Член 18 
Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се каз-

ни за стопански престап инвеститорот; 
1) ако поправките на објекти според овој закон 

ги врши без стручно мислење или техничка доку-
ментација; 

2) ако стручното мислење односно техничката 
документација е изготвена спротивно на член 6 од-
носно член 7 од овој закон; 

3) ако не го пријави на надлежниот орган на" 
управата отпочнувањето на поправките на објектот; 

4) ако не обезбеди постојан стручен надзор во 
смисла на член 14 од овој закон; 

5) ако при изведувањето на поправките не по-
бара технички преглед. 

За дејанието од претходниот став ќе се казни и 
одговорното лице со парична казна до 100.000 динари. 

Член 19 
Доколку со овој закон не е, поинаку одредено, 

за поправките на објектите ќе се применуваат и 
одредбите за постапката од Законот за изградба на 
инвестициони објекти. 
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Член 20 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

работите на градежништвото по потреба ќе донесе 
поблиски прописи за извршувањето на овој закон. 

Член 21 
Овој закон влегува во сила со денот на неговото 

објавување во „Службен весник на СРМ". 

216. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 24 август 1963 година и на седницата наѓ 
Просвети о-културниот собор одржана на 24 август 
1963 год-ша, разгледувајќи го материјалот за про-

. блемите во областа на школството по катастрофал-
ниот земјотрес во Скопје и мерките за нивното ре-
шавање констатира: 

— дека земјотресот во Скопје од 26 јуди 1963 
година уништи поголем број училишни згради. Од 
33 згради за основни училишта 14 се наполно уни-

" штени т. е. урнати или треба да се урнат,, 9 згради 
се потешко оштетени и бараат поголеми поправки 
кои не само што не ќе можат да се извршат за кусо 
време, туку ќе бидат сврзани со големи вложува-
ња па се поставува прашање за целисходноста на 
нивниот ремонт, 7 згради се лесно оштетени, 2 се 
со незнатни оштетувања а само 1 е во исправна 
состојба. Слична е положбата и во општините Гор-
че Петров и Драчево. Во областа на школството од 
II степен 15 згради се наполно уништени или треба 
да се урнат, 4 згради се со големи оштетувања за 
кои се гоставува прашање за оправданоста на вло-
жувања га за нивната поправка, а со помали по-
правки би можеле да се употребат 6 училишни 
згради. Од земјотресот се поштедени само 2 учи-
лишни згради; 

— дека од земјотресот е причинета голема ште-
та и ,на инвентарот и другата опрема на училиш-
тата. Во урнатите згради се уништени сите наставни 
кабинети, лаборатории, работилници и др. Настав-
но-материјалната база е запазена само во мал 
број училишта; 

— дока во моментот може да се смета оти оста-
нале за употреба само 700 ученички места во основ-
ните училишта и 240 ученички места во училиш-
тата од II степен, што во споредба со бројот на 
учениците што се школувале во Скопје во учеб-
ната 191 2/63 година, кој изнесува 35.600 ученици во 
основнине и 14.238 ученици во училиштата од II 
степен, претставува голема загуба. 

ИмаЈќи ги предвид изложените констатации, а 
со цел да се нормализира работата на училиштата 
вб Скопје, на основа член 155 и 159 став 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Република Македонија, Ре-
публичкиот собор и Просветно — културниот собор 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија ја донесуваат следната 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ПОСЛЕДИЦИ' 
ТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СКОПЈЕ ВО ОБЛАСТА 

НА ШКОЛСТВОТО 

1. Собранието на град Скопје, собранијата на 
општините на подрачјето Јна град Скопје и другите 
општини на свои седници посебно треба да ги раз-
гледаат проблемите во областа на школството 
по катастрофалниот земјотрес во Скопје и да до-
несат потребни акти и преземат соодветни мерки 
за нормализирање на состојбата на училиштата во 
што пократок рок. 

Во таа смисла треба да се вложат максимални 
напори за побрза изградба на училишни згради во 
новите населби како и за поправка на оштетените, 
со цел за воспоставување целосна училишна мрежа 
во Скопје уште во текот на оваа година. Капаци-
тетот на запазените училишни згради треба да се 
зголемува и со додавање провизорен школски про-
стор. Меѓутоа, училиштата за кои и порано е со-
гледано дека не би требало да бидат лоцирани во 
Скопје треба трајно да се дислоцираат во внатреш-
носта на Републиката. Исто така, врз база на по-
ранешни согледувања треба да се изврши и инте-
грација на одделни училишта. 

За да се избегне неизвесноста околу отпочнува-
њето на учебната година во одделни училишта, 
Градското собрание со помош на Републичкиот се-
кретаријат за просвета, врз основа на заклучените 
договори со градежните претпријатија треба да из-
готви роковник за термините на отпочнувањето на 
наставата во секое училиште. Времено, во некои 
поголеми пунктови во нашата и другите републики 
каде што се евакуирани скопските деца ќе треба 
да се формираат целосни училишта. 

За правилен развиток на училиштата во идниот 
период треба да се изготви програма за училиш-
ната мрежа во ново Скопје. 

2. Бидејќи учебната година не ќе може да от-
почне Бо.сите училишта истовремено туку сукцесив-
но, веднаш по создавањето на потребни услови за 
одделни училишта, а со цел да се обезбеди оства-
рување на наставните планови и програми во учи-
лиштата што ќе мораат да ја отпочнат учебната 
година со поголемо задоцнување, ќе биде потребно 
Републичкиот секретаријат за просвета да изврши 
скратување на наставните планови и програми, ка-
ко и да донесе посебни прописи за продолжување 
на учебната година за овие училишта. Соодветни 
отстапувања од постојните прописи ќе треба да се 
извршат и во врска со испитите во училиштата. 

Број 11 
24 август 1963 година 

Тетово 
Претседател 

на Собранието на СРМЈ 
Видое Смилевски, с. р. 
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217. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија на седницата на Републичкиот собор, одан 
жана на 24 август 1963 година и на седницата на 
Просветно-културннот собор, одржана на 24.VIII.1963 
година, разгледувајќи го материјалот за проблемите 
на универзитетот по катастрофалниот земјотрес во 
Скопје и мерките за нивното решавање, констатира: 

— дека земјотресот ед 26 VH.1963 година ги ур-
нал и тешко оштетил најголемиот дел од универ-
зитетските, факултетските и институтските згради. 
Неупотребливи се зградите на Ректоратот, Филозоф-
скиот факултет, Економскиот факултет, Правниот 
факултет, како и старите згради на Земјоделско-, 
шумарскиот и Техничкиот факултет, зградите на 
Медицинскиот факултет, Природно-математичкиот 
факултет, како и новите згради на Техничкиот и 
Природно-математичкиот факултет тешко се оште-
тени; 

— дека од земјотресот наполно или делумно е 
уништен скапоцен инструментариум, апаратурата, 
библиотеките и инвентарот во скоро сите универзи-
тетски згради и институции; 

— дека од земјотресот скоро наполно е униш-
тен просторот потребен за сместување на студен-
тите и нивниот просветно-културен и политички 
живот; 

— дека наполно и тешко е оштетен станбениот 
простор за повеќе од 80% на наставниците, универ-
зитетските соработници и другиот кадар нужен за 
работата на универзитетот; 

— дека без особени напори во решавањето на 
проблемите за наставен простор, за сместување на 
студентите, наставниците, соработниците и другиот 
кадар потребен за работата на универзитетот и без 
сериозна интервенција за комплетирање на универ-
зитетот со потребен инвентар, инструментариум, апа-
ратура не може да отпоче работата на оваа уста-
нова. 

Имајќи ги предвид изложените констатации, а 
со цел да се нормализира работата на универзитетот 
во Скопје, врз основа на член 155 и 159 став 1 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Републичкиот собор и Просветно-културниот собор 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија ја донесуваат следната 

\ 
П Р Е П О Р А К А 

ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕ-
ДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

ВО СКОПЈЕ 

1. Универзитетот како една од најголемите при-
добивки на македонскиот народ треба да ги вложи 
сите усилби да ја продолжи работата и интегрално 
да остане во Скопје. Затоа се препорачува универ-
зитетските органи и органите на општествено-по-
литичките заедници работата на универзитетот да 
ја постават така што да се надминат последиците на 
стихијата и сите научни и стручни кадри на уни-
верзитетот да се вклучат во работата на обновата 
ва универзитетот во ново Скопје. 

2. Универзитетот уште оваа година да ги вложи 
сите усилби да започне со наставата на сите ф а -
култети. Во тој поглед универзитетските и факул-
тетските органи треба да ја имаат предвид дина-
инката на обновувањето на универзитетот и терми-
ните за запишувањето на студентите и започнува-
њето на наставата што поскоро да ги соопштат на 
студентите. 

3. Со оглед на тоа дека универзитетот не може 
да започне со наставата без решавањето на проб-
лемот за сместувањето на студентите, изградба на нов 
монтажен наставен простор, набавувањето на неопход 
ната опрема за изведувањето на наставата, како и без 
изградбата на станбен простор за наставниците и 
другиот персонал потребен за функционирањето на 
универзитетот и извршувањето на неговите задачи, 
се препорачува универзитетските органи во заедница 
со надлежните фактори и студентската организа-
ција што побргу да преминат на изведувањето на 
практични работи, планирани за средување на со-
стојбата на универзитетот. 

4. Запишувањето на студентите на Скопскиот 
универзитет во оваа учебна година не смее штет-
но да се одрази на генерацијата на новите студен-
ти, како и на генерациите запишани во претход-
ните години. Универзитетските органи треба 
да се погрижат студентите од Скопје 
кои не ќе можат да студираат и да би-
дат сместени во студентските населби на нашиот 
универзитет, да бидат испратени на студии во 
братските југословенски универзитетски центри, 
што таа помош на скопските студенти веќе ја обез-
бедиле. 

ђ. На универзитетските и факултетските орга-
ни, како и на наставниот кадар на универзитетот 
им се препорачува да воведат таква динамика во 
предавањата и вежбите, за да им осигури на сту-
дентите најквалитетна настава во сегашните усло-
ви. Треба да се настојува редовната настава на ф а -
култетите да започне најдоцна до почетокот на месец 
декември оваа година. Особено треба да се прават 
усилби да се зајакне -издавачката дејност, та и сту-
дентите кои не ќе можат редовно да ја следат на-
ставата да добијат материјал неопходен за редовно 
подготвување на испитите и на завршувањето на 
студиите. 

6. Заради порационално користење на постојните 
стручни и научни каДри на универзитетот, како и 
опремата на научните институции, а со цел да се 
поттикне научно-испитувачката работа на повисок 
степен, универзитетските органи треба да ги испи-
таат можностите за создавање универзитетски науч-
ни институции. Заради постигање на истите цели 
треба да се испитаат можностите и за создавање 
на заеднички научно-испитувачки институции на 
одделните факултети и на одделните поразвиени 
стопански организации, да се преземат мерки за 
усогласено делување на универзитетските научни t 
институции, како и за нивното координирано снаб-
дување со опрема. Во извршувањето на овие за -
дачи треба да се оствари најтесна соработка помеѓу 
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универзитетот и Советот за научна работа на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

7. Универзитетот во Скопје треба да се обнови 
на ниво што ќе обезбедува услови за современо на-
ставно-педа гошка и научно-испитувачка работа. За 
да се оствари оваа задача неопходно е во најскоро 
време да се комплетира составот на формираниов 
одбор за изградба на новиот универзитет и темелно 
да се пристапи кон студии и разработка на кон-
цепции за новиот универзитет, така што веќе во 
текот на идната година да се пристапи кон нивна 
реализација. 

8. Сшч наведени задачи на универзитетот во 
сегашната фаза на обновата, како и наведените 
задачи за фазата на реконструкцијата ги обврзу-
ваат органите на општественото управување на 
универзитетот, општествените организации на на-
ставниците и студентите како и органите на по-
широките општествено-политички заедници, над-
лежни за прашања од животот и работата на Уни-
верзитетот, работните луѓе на универзитетот и сту-
дентите, да ги усмеруваат кон овие цели и да им 
укажуваат помош во остварувањето на овие задачи. 

Број 13' 
24 август 1963 година 

Тетово 
Претседател 

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

218. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија ни седницата на Републичкиот собор одр-
жа на 24 август 1963 година и на седницата на Про-
светно-културниот собор одржана на 24 август 1963 
година, разгледувајќи ја положбата и проблемите на 
наставниот кадар за основните училишта во Соци-
јалистичка Република Македонија констатира: 

— дека еден од основните фактори за правилен 
развиток на основното школство е несомнено нас-
тавниот кадар. Во досегашните напори за ширење 
мрежата на основните училишта и санирање на по-
ложбата со наставниот кадар постигнати се солидни 
резултати, особено во однос на задоволувањето на 
потребите за одделенска настава во нижите одделе-
нија на основните училишта, додека положбата со 
наставниот кадар за предметната настава во вишите 
одделенија и натаму останува како мошне сериозен 
проблем; 

— дек i квантитативниот пораст на основното 
школство ;io голем број случаи, особено во неразви-
е н а ^ сред 1на, се движел за сметка на квалитатив'-
ната стран а на основното школство; 

— дека санирањето на бројната положба со у-
чителски кадар за основните училишта со македон-
ски наставен јазик практично се остварува со ис-
текот на учебната 1963/64 година, додека положбата 
со учителски кадар за училиштата со шиптарски 
наставен јазик ќе се санира дури по 8 — 10 години; 

— дека натамошното задржување на прилично 
раширената мрежа на учителски школи и педагош-

ки паралелки на гимназиите со четиригодишно шко-
лување на учителите за одделенска настава во ос-
новното училиште, во современите услови кога П9-
вишувањето на нивното образование се наметнува 
како императив би значело, без оправдани причини, 
регрутирање на голем број недоволно квалифику-
вани учители ,кои за подолго време осетно ќе го 
намалуваат нивото на образованието на учениците 
во основните училишта. Ниското ниво на образова-
нието што учителите го добиваат во учителските 
школи, а особено во педагошките паралелки при 
гимназиите произлегува, од една страна, од вре-
метраењето на школувањето, а од ,друга и од пре-
оптоварените капацитети на учителските школи што 
ги отежнува условите за поквалитетна настава во 
тие школи; 

— дека сегашната бројна и квалификациона 
структура на наставниот кадар за одделенска нас-
тава како и потребите од таков кадар за наредните 
учебни години, особено во училиштата со македон-
ски наставен јазик, зборуваат за тоа дека сегашниот 
период е најповолен за покачување на образован 
нието на учителите на ниво на виша школа т. е̂  
подготвување на наставници за одделенска настава 
преку педагошка академија, за која цел веќе се 
формирани посебни отсеци при педагошките акаде-
мии во Скопје и Штип. 

Имајќи ги предвид изложените констатации, а 
со цел да се забрза подготвувањето наставници за 
одделенска настава со више образование за потре-
бите на нижите одделенија на основното училиште, 
на основа член 155 и 159 став 1 од Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија' Републичкиот 
собор и Просветно-културниот собор на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија ја доне-
суваат следната 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ СОСТАВОТ НА НАСТАВНИОТ 

КАДАР ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 

1. Основачите на постојните учител ски школи 
треба да донесат потребни акти и преземат мерки за 
престанок со работа на овие школи како такви во 
учебната 1963/64 година, со тоа што само последната 
генерација ќе ја заврши учите леќата школа по се-
гашниот наставен план и програма, а другите кла-
сови да се преориентираат во педагошки или обични 
гимназии. 

2. Учителските паралелки при гимназиите, освен 
паралелките од завршниот клас при гимназиите во 
Титов Велес и Кичево, основачите да ги преориен-
тираат во гимназиски паралелки. 

3. Републичкиот секретаријат за просвета и За-
водот за унапредување на школството на СРМ да 
го проучат прашањето за понатамошната работа на 
учителската школа „Зеф Љуш Марку", каде што се 
подготвуваат учители за основните училишта со 
шиптарски наставен јазик, а дотогаш школата да 

продолжи со работа како и досега. 
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4. Споменатите просветни органи треба да го 
п.роучат од сите аспекти и проблемот за наставен 

-ѕадар за предметна настава за вишите одделенија 
ла основните училишта и до крајот на март 1964 
година материјалот да го достават на разгледување 
на Извршниот совет. Во склопот на овие проблеми 
да се проучат и можностите за основање нова педа-
гошка академија. 

Број 12 
24 август 1963 година 

Тетово 
Претседател 

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

219. 
На основа на член 11 став 1 и член 18 став 3 од 

Законот за избор на пратеници на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија и Одлуката за 
престанок на мандатот, број 10 од 24 август 1963 го-
дина, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИК 
НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА ИДА-
ДИЈА I 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на пратеник на Просветно-културниот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија во Изборната единица Идадија I. 

N 2. Дополнителните избори ќе се одржат-на 1,4 ок-
томври 1963 година. 

Број 918 
2. IX.1963 година 

Скопје 
Претседател 

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

220. 
На основа на член 11 став 1 и член 18 став 3 од 

Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија и Одлуката 
за престанок на мандатот, број 14 од 2 септември 
1963 година, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБО-
РИ ЗА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИ-
НИЦА МАВРОВО 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на пратеник на Републичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македоција во 
Изборната единица Маврово, 

2. Изборот во Општинското собрание ќе се одр-
жи на 14 октомври 1963 бодина. 

3. Изборот од страна на избирачите ќе се одржи 
во недела на 27 октомври 1963 година. 

Број 921 
3.IX. 1963 година 

Скопје . 
Претседател 

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

221. 
На основа глава X оддел 1 точка 10 од Опште-

ствениот план за стопанскиот развиток на СР Ма-ч 
кедонија за 1963 година, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМЕНИТЕ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЌЕ СЕ 

ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА ТРАЈНИ ОБРТНИ 
СРЕДСТВА 

I. Од остатокот од 2.000 милиони динари од 
средствата предвидени во глава X оддел 1 под 2/Б 
— Републички инвестиционен фонд — во Општес-
твениот план за стопанскиот развиток на СР Ма-
кедонија за 1963 година, Стопанската банка на СР 
Македонија ќе дава кредити за трајни обртни сред-
ства за намените и под условите предвидени со 
оваа одлука. 

II. Кредитите од претходната точка ќе се даваат: 
а) за обезбедување на трајни обртни средства 

на инвеститорите што се кредитирани од средствата 
на Републичкиот инвестиционен фонд а чии потре-
би, според обврските на банката доспеваат во 1963 
година; 

б) за обезбедување средства за соодветно уче-
ство во кредитите ^ за обртни средства за објектите 
што се финансираат од кредитот на Општиот ин-
вестиционен фонд наменет за стопанскиот развиток 
на недоволно развиените подрачја, односно од сред-
ствата на Општествениот инвестиционен фонд. 

За намените под а) и б) од оваа точка, Банката, 
може да одобрува кредити најмногу до 1.100 мили-
они динари. 

в) за обезбедување на трајни обртни средства 
за стоковните куќи, за кои од средствата на Ре-
публичкиот инвестиционен фонд се одобрени кре-
дити за основни средства во текот на 1959/60 година 
а истовремено не им се одобрени и обртни средства 
— до висина од 250 милиони динари; 

г) за обезбедување на трајни обртни средства 
на самостојните установи основани од Извршниот 
совет во висина од 100 милиони динари; 

д) за обезбедување на трајни обртни средства 
на специјализираните надворешно трговски прет-
пријатија кои не располагаат со потребниот мини-
мум според Законот за промет на стоки и услуги со 
странство и прописите донесени врз основа на него 
г - до висина од 300 милиони динари; 
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ѓ) за обезбедување трајни обртни средства на 
железни^ сите стопански организации до висина од 
250 милис ни динари. 

III. Кредитите за трајни обртни средства за на-
мените предвидени во точка II под а), б) и в) од оваа 
одлука ќе се даваат под истите услови под кои се 
одобрувани кредитите за вложување во основни 
средства. 

Кредитите за трајни обртни средства за наме-
ните предвидени во точка II под г), д) и ѓ) од оваа 
одлука Iki се даваат со рок на враќање до 10 години 
и интересна норма по која кредитобарачот плаќа 
интерес н л својот деловен фонд зголемена за 1. 

IV. Кредитите од точка II под а), б), г) и ѓ) ќе 
се даваат по пат на непосредна спогодба, а креди-
тите под О и д) ќе се даваат по пат на конкурс што 
го распис 1ува Стопанската банка на СР Македонија. 

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 09-2223/1 
23 август 1963 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 

222. 
На основа став 3 точка 2 од Глава XVI на Со-

јузниот општествен план за 1963 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/62), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОСЕБНАТА БУЏЕТСКА 
РЕЗЕРВА ШТО СЕ ИЗДВОЈУВА ОД ПРИХОДИТЕ 

НА ОДДЕЛНИ ОПШТИНИ ВО 1963 ГОД. 

I 

Посебната буџетска резерва, која се формира 
според одредбите на точка 4 од Глава XVI на Со-
јузниот општествен план за 1963 година, можат во 
1963 година да ја користат во целост следните оп-
штини: Саат Кула, Петровец, Горче Петров, Бистри-
ца, Дихово, Кукуречани, Новаци, Кривогаштани, 
Манастирец, Тополчани, Долнени, Крушево, Демир 
Хисар, Куманово, Липково, Старо Нагоричане, Стру-
га, Кичево, Македонски Брод, Градско, Неготино, Ва-
ландово, 1 авгелија и Ново Село. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
Број 09-1383/1 
11 јули 1963 година 

Скопје 

223. 
На основа на член 17 став 2 од Законот за здрав-

ствено осигурување на земјоделците („Службен вес-
ник на НРМ" број 14/63 година), Извршниот совет 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЛИЦАТА, КОИ ШТО, 
ПОКРАЈ ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ОБАВУВААТ И ЗА-
НАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ, МОЖАТ ДА ГО КОРИС-
ТАТ ПРАВОТО НА ИЗБОР НА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Лицата кои што, покрај земјоделска обавуваат 
и занаетчиска дејност, можат да се определат за 
здравствено осигурување на земјоделците под услов 
тие дејности да ги обавуваат во селата и населените 
места освен: Битола, Куманово, Охрид, Прилеп, 
Скопје, Тетово, Титов Велес, Штип, Кичево, Кочани, 
Струмица, Гостивар и Кавадарци. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 јули 
1963 година. 

Број 09-1842/2 
16 август 1963 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р. 

224. 
На основа член 168 од Општиот закон за школ-

ството („Службен лист на ФНРЈ" бр. 28/58), чл. 92 од 
Законот за гимназијата („Службен весник на НРМ" 
бр. 35/59) и член 13 став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/63), Републичкиот секретаријат за просвета 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ОД ОДРЕДБИТЕ НА ПРА-
ВИЛНИЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕТО НА ЗАВРШНИОТ 

ИСПИТ ВО УЧИЛИШТАТА 

Член 1 

Според одредбите на овој правилник завршниот 
испит ќе го полагаат кандидатите што ќе се прија-
ват за полагање завршен испит во ги,мназиите, учи-
телските и на нив соодветни школи за наставен ка-
дар, техничките и другите стручни училишта за 
стопанството и јавните служби и училиштата за 
квалификувани и висококвалификувани работници 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, с. р. 
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(во натамошниот текст: училишта) чие седиште е 
на подрачјето на град Скопје. 

Одредбите на овој правиЈшик ќе се применуваат 
и на кандидатите што ќе се пријават за полагање 
завршен испит во училиштата чие седиште е вон 
од подрачјето на град Скопје ако кандидатот на ден 
26. УЛ, 1963 година бил постојано настанат на под-
рачјето на град Скопје. 

Член 2 
Завршните испити по одредбите на овој правил-

ник ќе се полагаат во два испитни рока и тоа од 
20 — 30 септември 1963 година и од 20 — 30 јануари 
1964 година. 

Иден 3 
Кандидатите од член 1 на овој правилник за-

вршниот испит го полагаат по правило во училиш-
тето во кое го завршиле завршниот клас. 

По барање на кандидатот може да му се одобри 
завршниот испит да го полага и во друго соодветно 
училишта 

Член 4 
Завршниот испит се состои: 
10 во гимназиите — од писмена работа по мајчин 

Јазик и устен испит по предметот што кандидатот 
ќе го избере при пријавувањето за полагање завр-
шен испит, со тоа што како предмет за полагање 
устен испитине може да се избере предметот пред-
војничка обука м предметите што се оценуваат со 
опиша оценка; 

б) во учителските и на нив соодветни школи за 
наставен кадар од писмена работа по мајчин јазик 
и устен испит по педагошката група предмети како 
и наставно-воспитната област за која се подготвува; 

в) во техничките и други стручни училишта за 
стопанството и јавните служби — ед писмена ра-
бота по мајчин јазик и усно испитување за прове-
рување на основните стручно-теоретски и практични 
знаења од областа на струката за која кандидатот 
се подготвува; 

i j во училиштата за квалификувани и високо-
квалификувани работници — од писмен и устен 
испит за проверување на основните стручно-теорет-
ските и практични знаења од областа на занима-
њето, односно струката за која кандидатот се под-
готвува. 

Член 5 
Кандидатите на завршниот испит се оценуваат 

со посебни оценки за: 
— писмениот испит по мајчин јазик и 

усното испитување. 

Член 6 
Кандидатот го положил^ завршниот испит ако 

обете оценки од претходниот член на овој правил-
ник му се позитивни, 

Член Т 
Кандидатите што на завршниот испит добиле 

негативна оценка на писмениот испит по мајчин 
јазик и усното испитување се упатуваат да го по-
вторат целиот завршеа испит. Кандидатите кои до-
биле негативна оценка на писмениот испит по мај-
чин јазик или на усното испитување се упатуваат 
на полагање поправен испит по тој дел на заврш-
ниот испит. 

Член 8 
Кандидатите кои на завршниот испит во јун-

скиот испитен рок 1963 година биле упатени на 
поправен испит по домашна работа односно прак-
тичен испит со одбрана овој поправен испит нема 1 

да го полагаат. 

Член 9 
Доколку со овој правилник не е поинаку опре-

делено, на полагањето на завршниот испит ќе се 
применуваат одредбите на постојните прописи, и тоа: 

а) во гимназиите — Правилникот за полагањето 
на завршниот испит во гимназијата („Службен вес-
ник на НРМИ бр. 3/60, 1/61 и 41/62); 

б) во учителските и на нив соодветни школи за 
наставен кадар — Правилникот за полагањето на за-
вршниот испит во учителските школи („Службен 
весник на НРМ" бр. 1/61 и 41/62); 

в) во техничките и другите стручни училишта 
за стопанството и јавните служби — Правилникот за 
полагањето на завршниот испит во техничките и 
другите стручни училишта за стопанството и јав-
ните служби („Службен весник на НРМ" бр. 1/61 и 
41/62); и 

г) во училиштата за квалификувани и високо^ 
квалификувани работници — Правилникот за пола-
гањето на завршниот испит во училиштата за ква-
лификувани и висококвалификувани работници 
(„Службен весник на НРМ" бр. 1/61 и 41/62). 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Социјалисти^ 
чка Република Македонија". 

Бр. 01-2343 
23 август 1963 година 

Скопје 
Републички секретар за просвета, 

Славка f . Андреевиќ, с. р. 

225. 
На основа член 43 и 66 од Законот за изградба 

на инвестициони објеипм („Службен весник на 
НРМ" бр. 33/62), Републичкиот секретаријат за 
зиѓндуст1рија пропишува, 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ П ИЗВЕДУВАЊЕ 

НА РАБОТИ ВО СОПСТВЕНА РЕЖИЈА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Плен I 
Под изградба на објекта к изведување на работи 

во сопствена режија се подразбира изградба на 
Јшвестициани објекти и изведување на инвестици-
они работи, како и изградба на објекти од општес-
твен стандард, станбени згради и комунални објекти 
(во натамошниот текс-т: објекти) што инвеститорот 
непосредно ги изведува. 

Плен 2 
Стопански организации, органи установи и 

1други организации, во сопствена режија можат да 
изградуваат објекти во случаевите наведени во 
Јаден 57 од Основниот закон за изградба на инвес-
тициони објекти („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 45/61). 

,Член 3 
Одредбите на постојните прописи за инвестици-

оната изградба, во се ќе се применуваат и на из-
градбата на објекти во сопствена режија, освен во 
поглед на отстапувањето на изградбата. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА ВО 
СОПСТВЕНА РЕЖИЈА 

Член 4 
Изградба на објекти во сопствена режија сто-

панските организации односно органите, установите 
и другите организации можат да го вршат преку, 
посебен погон односно посебна организациона еди-
ница според член 57 од Основниот закон за изград-
ба на инвестициони објекти. 

Член 5 

За раководење со работите што се изведуваат 
во сопствена режија, стручното лице мора да има 
случеа спрема и положен стручен испит од стру-
ката односно смерот во кој спаѓаат работите што 
ре изее/Јуваат в о сопствена режија. 

Член 6 
Инвеститор кој изградува во сопствена ре-

жија ГЈ сноси во смисла на член 58 од Основниот 
закон обврските спрема општествената заедница 
што се пропишани за таа дејност. 

III. ПОСТАПКА ЗА РАБОТАТА ВО СОПСТВЕНА 
РЕЖИЈА 

Член 7 
Изградбата во сопствена режија се врши по 

пријава, 

Инвеститорот е должен најмалку 8 дена пред 
почнувањето ,на работите да понесе пријава. 

По исклучок, при изведувањето на итиќ работи, 
пријавата се поднесува веднаш по почитувањето на 
работеше. 

Член 8 
Пријавата од претходниот член содржи: 
1. назив на инвеститорот; 
2. опис на работите што ќе се изведуваат; 
3. означување денот на почнување на рабо-

тите. 
Кон пријавата инвеститорот прилага: 
1. препис од актот за формирање посебен погон 

односно посебна организациона единица цреку 
кој ќе се изведуваат работите во сопствена 
режија. 

2. препис од актот за именување стручното 
лице кое ќе раководи со изведување на ра-
ботите и 

3. потврда дека се обезбедени финансиски сред-
ства. 

Член 9 
Пријавата се поднесува до органот што го издал 

одобрението за изградба на работите што ќе се из-
ведуваат во сопствена режија, односно до органот 
на управата надлежен за градежништвото на оп-
штината ако за тој вид работи не е потребно одоб-ч 
реине за изградба. 

Член 10 
Ако инвеститорот не докаже дека ги исполнува 

условите пропишани за изведување на работи во 
сопствена режија, надлежниот орган на кого му е 
поднесена пријавата ќе донесе решение во рок од 
8 дена од приемот на пријавата со кое ќе се забра-
ни изградбата на објектот односно изведувањето на 
работите во сопствена режија. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 13-1322/1 
3 јуни 1963 година 

Скопје 
Републички секретар за 

индустрија, 
Васил Туџаров, с.р. 

226. 
На основа член 34 и 61 од Законот за изградба 

на инвестициони објекти („Службен весник на НРМа 

бр. 33/62), Републичкиот секретаријат за индустрија 
пропишува 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ГРАДЕЖНА 

КНИГА И ГРАДЕЖЕН ДНЕВНИК 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот на воде-

ње градежна книга и градежен дневник при изгради 
бата на инвестициони објекти, објекти од опште-
ствен стандард, станбени згради и комунални објек-
ти чиј инвеститор е општествено правно лице, од^ 
носно при изведување на инвестициони работи. 

Ѕлен 2 
Градежната книга и градежниот дневник ги во-

ди организацијата што ја изведува изградбата (во 
натамошниот текст: изведувач). 

Член 3 
Градежната книга и градежниот дневник се во-

дат на самиот објект од почетокот на работите до 
нивното завршувале. 

Изведувачот е должен да ги чува книгите и да 
ги направи достапни за инвеститорот, надзорниот 
орган и органите на управата кои вршат надзор. 

Член 4 
Градежната книга и градежниот дневник по 

вршениот технички преглед и конечната претсметка 
на изградениот објект му се предава на инвестито-
рот. 

Член 5 
Градежната книга и градежниот дневник, изве-

дувачот е должен да ги води уредно и ажурно, така 
да може да се утврди текот и начинот на изградбата 
на објектот во целина и на одделни фази од него-
вата изградба. 

Член 6 
Градежниот дневник е книга со нумерисани 

страници и заверени од страна на изведувачот и 
инвеститорот. 

Член 7 
Градежната книга се води по систем на одделни 

картони кои по завршувањето на изградениот об-
јект се поврзуваат во книга средени по позиции и 
видови на работи. 

Член 8 
Градежниот дневник се води во два примерка 

и сите упишувања се вршат со мастило или хемис-
ки молив. 

Градежната книга се води во еден примерок и 
^пишувањата се вршат со мас.тило или туш, 

II. СОДРЖИНА НА ГРАДЕЖНИОТ ДНЕВНИК 
И ГРАДЕЖНА КНИГА 

1. Градежен дневник 

Член 9 
Градежниот дневник се води секој ден и во не-

го се внесуваат сите податоци од значение за текоѕ 
к условите на градењето к квалитетот на работите^ 
а особено: 

а) податоци за воведување на изведувачот во 
работа; 

0) податоци за временските услови; 
в) податоци за водостојот, појавата на подземна 

вода и слично; 
г) податоци за заложените работници, механич , 

зација, превозни средства и набавениот rpai 
дежен материјал; 

д) почеток к завршеток на работите по фази И 
видови на работа, ден на приемот на техничч 
ката документација или одделни нејзини де-
лови; 

ѓ̂  сите измени или отстапувања од техничката 
документација над која е извршена техничка 
контрола; 

е) констатација за квалитетот на материјалов 
опремата и друго што се вградува, ако се ВЈИ 
ши испитување на истиот, дата на испраќач 
њето на материјалот! дата на приемот на 
резултатот, какви се резултатите и за кол 
позиции и конструкции се однесуваат и елич 
чно; 

ж) прекиди условени поради елементарни н е т н 
годи, недостиг на материјали или работна 
рака, прекид на струја и друго; 

зЈ податоци на стални точки (регулациони и 
нивелациони), прегледи и прием на темели! 
арматура, оплата, скела и слично; 

и) забелешки и наредби на технички инспекции 
кои вршат стручен надзор над изградбата! 

1) предавање на калкулации и привремени едо 
туации на инвеститорот (надзорниот орган); и 

к) податоци за доаѓање на стручни комисии, 
Причина на доаѓањето и нивните наод% 

Ллен 10 
Градежниот дневник секој ден го потпишуваат 

изведувачот, односно одговорниот раководител на 
работите и инвеститорот односно надзорниот орган, 

2. Градежна книга 

Член 11 
Во градежната книга се внесуваат податоци за 

мерите и количините на извршените работи по ви-ч 
дови, за вградени машини, опрема и инсталации, со 
потребни скици и цртежи средени по позиции кои 
служат за времено и конечно пресметување на рач 
котите, 
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Сите промени во текот на градењето со кои се 
менува или отстапува од техничката документација 
се евидентираат во градежната книга со внесување 
на потребен број скици и цртежи. 

Во градежната книга се внесуваат и забелеш-
ките на надзорниот орган за тоа дали ти оспорува 
работите што не се изведени во склад со инвести-
ционо техничката документација, техничките про-
писи и стандарди. 

1 
Член 12 

Податоците во градежната книга се внесуваат 
врз основа на мерења и увид на лице место што го 
остваруваат заеднички надзорниот орган и прет-
ставникот на изведувачот. Податоците во градеж-
ната книга се упишуваат повремено по завршува-
л е на одделни позиции како што напредуваат ра-
ботите. Секој упис во книгата го потпишуваат над-
зорниот орган и претставникот на изведувачот. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

неговото објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 13-1322/1 
3 јуни 1963 годат 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија, 
Васил Туџаров, с. р. 

227. 
На основа член 17 и 56 од Законот за изградба 

на инвестициони објекти С,Службен весник на НРМ" 
бр. 33/62 г.), Републичкиот секретаријат за инду-
стрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА 

НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој правилник се одредува содржината и 
начинот на издавање одобрение за изградба на ин-
вестициони објекти објекти од општествен стан-
дард, ста! бени згради и комунални објекти, чиј ин-
веститор Ј општествено правно лице (во натамош-
.ниот текс с: објекти). 

2. ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА 

Член 2 
Барање за издавање одобрение за изградба го 

поднесува инвеститорот до органот на управата над-
лежен за издавање да одобрение (надлежен орган). 

Член 3 
Кон барањето за издавање одобрение за изград-

ба, инвеститорот е должен да ја поднесе докумен-
тацијата предвидена со член 20 од Основниот заков 
за изградба на инвестициони објекти (Основен за-
кон). 

Стопанската организација што изградува објек-
ти за пазар со барањето за издавање одобрение за 
изградба е должна да поднесе потврда дека изград-
бата е опфатена со планот за производство на таа 
стопанска организација. 

Член 4 
По приемот на барањето за издавање одобрение 

за изградба, надлежниот орган е должен да утврди 
дали инвеститорот ја поднел документацијата пред-
видена во член 20 од Основниот закон. До колку 
инвеститорот не ја поднел сета документација над-
лежниот орган ќе одреди истата да се дополни и, 
ќе му одреди на инвеститорот рок за тоа. 

Член 5 
За специфични објекти од член 22 став 2 на 

Основниот закон, надлежниот орган го издава одо-
брението со претходна согласност од органот над-
лежен за соодветната стопанска област. 

Член 6 
Пред издавањето на одобрението за изградба, 

надлежниот орган врши техничка контрола на ин-
вестиционата техничка документација. 

Техничката контрола на инвестициската тех-
ничка документација ја врши надлежниот орган 
преку свои стручни лица или преку стручни лица 
што за таа цел ќе ги ангажира. 

Техничката контрола на инвестиционата тех-
ничка документација се врши според член 21 став 
2 од Основниот закон. 

Член 7 
При вршењето на техничката контрола на ин-

вестиционата техничка документација во зависност 
од карактерот на објектот, органот што ја врши 
контролата должен е да прибави мислење од оп-
штинскиот односно од републичкиот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи во поглед на 
заштита од пожар, експлозии и други можни опас-
ности. 

Во случај на вршење техничка контрола на об-
јекти за кои посебно се заинтересирани други ор-
гани, како на пример: ЈНА, санитарните органи и др. 
ќе се постапи како и во претходниот став. 

Член 8 
За извршената техничка контрола стручните 

лица од член 6 став 3 на овој правилник се должни 
писмено да го известат надлежниот орган за своето 
мислење и на истиот да му поднесат предлог врз 
основа на што надлежниот орган ќе одлучи по ба-
рањето за одобрување на изградбата. 
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Длен 9 
Ако надлежниот орган при техничката контро-

ла на инвестиционата техничка документација увр-
ди дека таа документација не одговара на условите 
од член 6 став 3 на овој правилник истата ќе му 
ја врати на инвеститорот заради отстранување на 
неправилностите, одредувајќи му рок за тоа. 

Ако инвеститорот не ги отстрани неправилност 
тите или не достави задоволителен одговор, надлетаа 
ниот орган ќе го одбие барањето за издавање одо-
брение за изградба. 

Член 10 . 
. Одобрението за изградба на објекти треба осо-

бено да содржи: 
— назив на органот што го издава одобрението; 
— назив на инвеститорот; 
— поблиско определување на објектот односно 

работите за кои се однесува одобрението за из-
градба; 

— рок за започнување на изградбата; 
— име на организацијата што ќе го изградува 

објектот; 
— име на стручното лице односно организаци-

јата што ќе врц1И надзор над изградбата или дека 
се ослободува од водење стручен надзор; 

— задолжување за инвеститорот да побара од 
надлежниот орган да изврши контрола дали теме-
лите се поставени џа регулациона и нивелациона 
линија; 

— срок во кој одобрението ја губи својата важ-
ност до колку инвеститорот не отпочне со изградба; 

— обврска за инвеститорот во рок од 5 дена да 
го извести надлежниот орган за извршените изме-
нувања и дополнувања на инвестиционата технич-
ка документација и побара согласност за тие изме-
нувања и дополнувања. 

Член 11 
Кога се поднесува пријава наместо барање одо-

брение за изградба (член 12 и 53 од Законот за ин-
вестициона изградба, „Службен весник на НРММ 

бр. 33/62), пријавата треба да содржи: назив на ин-
веститорот и изведувачот, вредноста на работите и 
краток извештај за тоа, каде, за кое време и за как-
ва цел ќе се изведуваат^ 

Член 12 
До колку пријавата не ги содржи податоците од 

претходниот член, надлежниот орган ќе му опреде-
ли на инвеститорот рок за дополнување на прија-

v вата. 

Член 13 
Инвеститорот е должен да пристапи со изведу-

вање на пријавените работи во рок од 60 дена од 
денот на пријавата. 

До истекот на тој рок пријавата губи важност, 

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член К 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 
неговото објавување во „Службен весник на Со^ијач 
листичка Република Македонија"! 

Бр. 13-1318/1 
3 јуни 1963 година 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија, 
Васил Туџаров, с. р, 

228. 
На основа член 38 и 40 од Законот за изградба 

на инвестициони објекти („Службен весник на НРМ" 
бр. 33/62), Републичкиот секретаријат за индустрија 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ НА ИЗГРА-? 

ДЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се одредува врше-

њето на технички преглед на изградените, реконн 
струираните или проширените инвестициони објекти 
и објекти од општествен стандард, станбени згради 
и комунални објекти чиј инвеститор е општествено 
правно лице (во понатамошен текст: објекти). 

Одредбите од овој правилник не се однесуваат 
на објектите за кои според Законот не е потребно 
одобрение за изградба, како и деловите за опрема 
што се заменуваат (член 35 од Основниот закон за 
изградба на инвестициони објекти). 

Член % 
Технички преглед врши по правило органов 

што го издал одобрението за изградба на објектов 
односно органот на техничката инспекција. 

Технички преглед преку комисија се врши за 
објекти од општ интерес за Републиката, како и за 
поголемите објекти определени со посебни прописи. 

2. БАРАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 

Член Ѕ 
Барање за вршење на технички преглед подне-

сува инвеститорот. 
Инвеститорот е должен да поднесе барање за 

вршење технички преглед во рок од 8 дена од де-
нот кога тоа ќе му го предложи организацијата што 
so изградила објектот. 

Ако инвеститорот не поднесе барање во рокот 
определен со претходниот став^ барање за вршење 
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технички преглед може да поднесе и организација-
ва што jti извела изградбата на објектот. 

Член 4 
Барањето за вршење технички преглед на об-t 

јектот треба да содржи особено: назив и вид на об-
јектот, место каде е изграден, број и дата на оден 
јбрението за изградба к од кој орган е издадено и 
назив на организацијата што го изградила објектот, 
инсталациите односно испорачала опремата и пос-
тројките. 

Чжеа Ѕ 
Органот што го издал одобрението за изградба, 

во рок од 15 дена од денот на приемот на барање-
то за технички преглед, ќе донесе решение со кое 
ќе именува комисија односно определи инспектор 
за да се изврши технички преглед, ако сам не до 
врши прегледот. 

Со решението од претходниот став ќе се опре-
дели и денот на отпочнувањето на техничкиот прег-
лед, со тоа што од денот на приемот на барањето за 
технички преглед до денот на отпочнувањето на 
техничкиот преглед не може да помине повеќе од 30 
дена. 

х Член б 
Решението од претходниот член се доставува на 

инвеститорот, на организацијата што го изградила 
објектот и на членовите на комисијата односно на 
определениот инспектор. 

Член 7 
Комисијата за технички преглед, кога прегледот 

се врши преку неа, се состои од Најмалку три члена. 
За членови на комисијата за технички преглед, 

во зависност од природата на објектот, надлежниот 
орган именува инспектори од соодветните технички 
и други инспекции, а so потреба и претставници на 
органот на управата за внатрешни работи на општи-
ната односно на Републиката и Републичкиот се-
кретаријат за народна одбрана, како и определен 
број стручњаци. 

Ако одобрението за изградба е издадено со прет-
ходна согласност на друг орган, во комисијата за 
технички преглед учествува и претставник на тој 
орган. 

Во комисијата за технички преглед не може да 
се именува лицето кое од името на инвеститорот вр-
шело надзор над изградбата на објектот, како и ли-
цето кое е во работен однос со организацијата што 
го изградила објектот. 

9. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ ЗА ТЕХНИЧКИОТ 
ПРЕГЛЕД 

Член В 
Инвеститорот и организацијата што ја извела 

изградбата на објектот, должни се, по приемот на 

решението за одредување на технички преглед да 
ја припремат целата потребна документација што 
служела за изградба на објектот, а посебно: 

1. одобрението за изградба на објектот; 
1 техничката документација со сите измени И 

дополненија врз основа на кои е изграден ofc 
јектот; 

3. книгите што се водат при изградбата на об-
јектот од кои може да се утврди текот и на-
чинот на изградбата на објектот во целина и 
во поодделни фази на неговата изградба; 

4. документите за квалитет на уградениот мате-
ријал и конструкциите, инсталациите, опре"? 
мата и постројките; 

в. документите за извршените испитувања на 
конструкциите, инсталациите, постројките BQ 
однос на нивната носивост, техничка исправ-
ност и безбедност. 

Инвеститорот и организацијата што ја извела 
изградбата на објектот, документацијата од прет-
ходниот став ќе ја стават на располагање на коми-
сијата односно на органот пред почетокот на технич-
киот преглед. 

Член 9 
По приемот на решението за технички преглед, 

инвеститорот и организацијата што ја извела изград-
бата на објектот, ќе одредат свои претставници, што 
ќе присуствуваат на техничкиот преглед поради да-
вање на потребните обавестувања за изградбата на 
објектот. 

Претставниците од претходниот став мораат да 
бидат стручни лица што располагаат со податоци 
за начинот и условите под кои е изграден објектот. 
За претставници по правило се определуваат лицата 
што вршеле надзор над градбата од името на инвес-
титорот и непосредниот технички раководител на 
градбата на објектот. 

Отсуството на претставници на инвеститорот и 
на организацијата што ја извела изградбата на об-
јектот, при вршењето на технички преглед не прет-
ставува пречка за вршење на технички преглед. Во 
оправдани случаеви вршењето на техничкиот прег-
лед може да се одложи до доаѓањето на отсутниот 
претставник. 

4. ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 

Член 10 
Техничкиот преглед на изградениот објект се 

врши на лице место каде објектот е изграден. 

Член 11 
Пред почнување на деталниот преглед на гра-

дежните работи, инсталациите, опремата и построј-
ките, комисијата односно органот за вршење на тех-
нички преглед ќе се запознаат со сите податоци од 
документацијата која им е ставена на располагање 
со одредбите на Овој правилник што се од значење 
и влијаат за правилното решавање, 
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Член I t 
Комисијата односно органот за вршење на тех-

нички преглед, на начин предвиден со технички-
те прописи, односно ако такви нема, спрема совре-
мените технички п научни постигнувања, ќе утвр-
дат дали градежните работи, инсталациите, опрема-
та и постројките се изведеш! според инвестиционата 
техничка документација во поглед на: 

1. стабилноста на објектот; 
2. прописите, нормативите и стандардите, што се 

задолжителни; 
3. безбедноста во поглед на пожар, на животот 

и здравјето на луѓето, на сообраќајот и сосед-
ните објекти; 

4. дали се преземени пропишаните мерки со кои 
ќе се спречи односно сведе на најмала мера 
штетата што објектот со своето постоење од-
носно користење може да ќ ја нанесува на 
својата околина. 

Техничкиот преглед по потреба може да опфати 
И вршење на пробно Оптеретување, како и допол-
нително испитување на квалитетот на уградениот 
материјал и конструкции односно инсталации, опре-
ма и постројки. 

Член 13 
За вршење на технички преглед, односно за то-

кот на прегледот се води записник. 
Записникот за техничкиот преглед го потпишу-

ваат членовите на комисијата односно органот за 
вршење на технички преглед, како и претставни-
ците на инвеститорот и изведувачот, што присуству-
вале при техничкиот преглед. 

Член 14 
Во записникот за техничкиот Преглед се внесу-

ваат сите работи кои се од значение за донесува-
ње решение да објектот може да се користи од-
носно стави во погон, а особено: 

1) дали објектот е изграден спрема инвестицио-
но техничката документација и измените и допол-
ненијата, до колку имало таква; 

2) дали и како се исполнети условите предвиде-
ни со т. 1—4 од членот 12 на овој правилник; 

3) со какви документи се докажува како е и 
под кои услови изграден објектот, име на органот 
или организацијата што тие документи ги издала со 
наведување на битните податоци од содржината на 
тие документи; 

4) дали nil а неизведени работи спрема инвести-
ционо-техничката документација и дали објектот 
и без тие работи може несметано да се користи од-
носно стави во погон; 

5) дали на изградениот објект има недостатоци 
кои можат да се отклонат и во кој рок; 

6) дали на изградениот објект има недостатоци 
кои не можат да се отклонат, а се однесуваат на ста-
билност на објектот, безбедноста на животот или 
здравјето на луѓето, сообраќајот или соседните об-
јекти. 

Член 15 
Кога техничкиот преглед се врши преку коми-

сија односно инспектор, тие му поднесуваат на ор-
ганот предлог за прием односно за одбивање на 
приемот на објектот. 

Предлогот од претходниот став комисијата го 
донесува со мнозинство на гласови, а во отсуството 
на претставниците на инвеститорот и изведувачот,! 

Одвоените мислења, до колку ги има, се внесу^ 
ваат во записникот и се потпишуваат од членовите 
на комисијата што го издвоиле мислењето. 

Кога техничкиот преглед се врши од инспектор, . 
предлогот го поднесува инспекторот. 

Член 16 
Записникот за техничкиот преглед со предлогот 

за прием или одбивање на приемот на објектот, се 
предава на органот што ја именувал комисијата од-
носно определил инспектор за вршење технички 
преглед најдоцна во рок од 8 дена по завршениот 
технички преглед на изградениот објект. 

5. ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ ОДч 
НОСНО ОДБИВАЊЕ НА ОБЈЕКТОТ 

Член 17 

Органот на управата што го издал одобрението 
за изградба во рок од 8 дена по приемот на запис-
никот и предлогот за извршениот технички преглед, 
ќе донесе образложено решение дали изградениот 
објект се прима или се одбива неговиот прием. 

Органот ќе го одбие приемот на објектот ако 
утврди дека недостатоците на изградениот објект 
не можат да се отстранат или постои неостранлива 
опасност за стабилноста на објектот или за животот 
односно здравјето на луѓето, за сообраќајот и сосед-
ните објекти. Во тој случај органот ќе одреди рок 
за неговото урнување или отстранување. 

Ако утврди дека недостатоците на објектот кои 
влијаат на стабилноста или на безбедноста на око-
лината можат да се отстранат, органот ќе одреди 
рок за нивното отстранување. 

Отстранувањето на недостатоците од претход-
ниот став ќе се утврди со дополнителен преглед од 
истата комисија односно орган. По извршениот до-
полнителен преглед органот ќе издаде одобрение за 
употреба на објектот. 

Ако одобрението за изградба на објектот е из-
дадено со претходна согласност на друг орган, ре-
шението од претходните ставови се донесува со прет-
ходна согласност на тој орган. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 18 
Техничките прегледи на изградените објекти од 

член 1 на овој правилник кои се во тек, ќе се завр-
шат по прописите што важеле до влегувањето ,во 
сила на овој правилник. 
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Илев 19 
Свој правилник влегува те a m i осмиот ден т 

неговото објавување 6о ,,Службен весник на Соција-
устичка Република Македонија", 
Врој 13-1316/1 
3 јуни 1961 година 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија 
Набил Туџаров, с. р. 

229. 
На основа член 34 и 61 од Законот за изградба на 

инвестициски објекти (,,Службен весник на НРМа 

бр. 33/62 г), Републичкиот секретаријат за индус-
трија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИ-

ОНИ ОБЈЕКТИ И РАБОТИ 

t ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се одредува отста-

пувањето изградбата на инвестициони објекти и ра-
боти, како и објекти ед општествен стандард, стан-
бени згради и комунални објекти чиј инвеститор е 
општествено правно лице (во натамошниот текст; 
објекти). 

Член 2 
Постапката за отстапување изградба на објекти 

Ја спроведува инвеститорот, 

Член 3 
Отстапувањето изградбата на објекти се врши 

на начините предвидени со закон и тоа: 
1. по пат на конкурс (јавно наддавање); 
2. по пат на собирање понуди со претходно одр-

жан конкурс за оцена подобноста на понудувачите; 
3. по пат на собирање на понуди без да се одр-

жува конкурс за подобност за изградба на инвести-
ционите објекти за кои се донесува упростен елабо-
рат (член 58 од Законот за изградба на инвестициони 
Објекти ,,Службен весник на НРМ" бр. 33/62); 

4. по пат на непосредна спогодба; 
а) ако ни повторното јавно наддавање односно 

прибиран 13 на понуди не успеало; -
б) г ло се во прашање итни работи; . 
в) мко работите по својата природа се повери 

диви; 
г) ако се врши монтажа на опремата која се 

заменува; 
д) ако се во прашање помали работи. 

Како итни работи се подразбираат работи што 
се преземаат заради отклонување на последици од 
елементарни непогоди или заради обезбедување од 
"такви непогоди и каде отстапувањето за изградба на 

инвестиционите објекти односно опремата резултира 
од к адворшш трговски договори. 

Како помали работи се подразбираат работата 
што се одредени кат такви со поблиски прописи, 

Член 4 
За начинот на отстапувањето за изградба на овч 

Јекти, одлучува органот што ја донел инвестициона-
та програма односно упростениот елаборат. 

Член 5 
Изведувањето на сите работи на еден објект по 

правило се отстапува на еден изведувач. Ако изве^ 
дуваното се отстапува на повеќе изведувачи во об-
јавата за јавно наддавање односно во објавата за 
прибирање понуди задолжително се наведува кои 
работи се предвидуваат за отстапување на одделни-
те изведувачи. 

Под појмот „сите работи" се подразбираат рабо-
тите кои претставуваат целина во моментот на от-
стапувањето (фаза — етапа на работите, дел од на-
селба, фабрички објекти, дел од патот, монтажа на 
опремата итн.). 

Член 6 
Инвеститорот е должен за отстапувањето на из-

градбата претходно да ја припреми потребната доку^ 
Нотација за отстапување, т. е.-техничките и други-
те услови со општи, технички и економски податоци 
за соодветните објекти. 

Член 7 
Роковите за поднесување понуда по распишано-

то јавно наддавање, за пријава на конкурс за оцена 
на подобноста и роковите за поднесување понуди 
врз основа на одржаниот конкурс за оцена на подоб-
носта ги утврдува инвеститорот, во склад со одред-
бите од овој правилник. 

И. ОТСТАПУВАЊЕ ИЗГРАДБА 

Член 8 
Отстапувањето на изградбата на објекти се вр-

ши врз основа на условите што ги утврдува инвести-
торот. 

Член 9 
Изградбата на објектот инвеститорот може да ја 

отстапи во една од следните форми: 
а) врз основа на изготвена инвестициона - тех-

ничка документација обезбедена од страна на ин-
веститорот; 

б) врз основа на инвестициона програма со на-
кнадно давање на инвестиционо техничка докумен-
тација од страна на инвеститорот (уговарање на еди-
нечни цени за основните работи, фактори за работна 
рака, за механизација, рокови за изградба и др.); 

в) врз основа на инвестициона програма обезбе-
дена од страна на инвеститорот, а инвестиционо тех-
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а р г а т документација к изградбава ја презема ши 
^дувачот, 

г) да понудувачите конкурираат ео својата ин-
вестициона техничка документација изработена на 
денова инвестициона програма претходно донесеш; 
јђд инвеститорот; 

д) де понудувачите конкурираат со свој предлог 
ца инвестициона програма и инвестиционо техничка 
документација (инжинеринг). 

За објектите за кои постои изготвена инвестици-
она техничка документација, понудувачот може да 
даде и други решенија во согласност со инвестици-
оната програма со цел за порационална изградба. 

Член 10 
Во објавата за јавно наддавање, прибирање на 

понуди со или без конкурс за подобност, инвестито-
рот е должен да нагласи по која од наведените фор-
ми во претходниот член ќе се врши отстапување на 
изградбата. 

Член 11 
Објавата за отстапување на работите по прет-

ходниот член се објавува во „Службен ,весник на 
СРМ". 

Член 12 
Условите од објавата за отстапување на работи-

те, инвеститорот не може да ги менува во текот на 
постапката по објавениот конкурс. 

III. ПОСТАПКА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ИЗГРАДБА 

1. Јавно наддававме 

Член 13 
Јавното наддавање се врши по пат на понуди 

кои учесниците ги поднесуваат врз основа на објава-
та за одржување јавното наддавање. 

Член Н 
Рокот за поднесување понуди на јавното надда-

рање го утврдува инвеститорот и истиот не може да 
биде покус од 15 дена од денот на објавувањето. До 
колку наддавањето се врши со фиксна цена, тој рок 
не може да биде покус од 30 дена, За случај кога 
наддавањето се врши по член 9 точ. в, г и д на овој 
правилник, рокот не може да биде најмал од 60 дена. 

Член 15 
Објавата на конкурсот (јавното наддавање) осо-

бено содржи: 
1. кога и каде се одржува конкурсот (место, ден 

и саат); 
2. предмет на конкурсот; 
3. пресметковна вредност на објектот (до колку 

има); 
4. рокот за завршување на објектот; 
5. каде може да се добие на увид инвестициона-

та техничка документација (до колку има); 

в. износ на кауцијата, ако таква е предвидена од 
инвеститорот ве висина до lVt ед пресметковната 
грешност на објектот; 

7, соопштение за плаќање на такси за поднесу-
вање на понуда, ако се такви пропишани. 

Ако отстапувањето на изградбата се врши под 
условите од член 9 под в), г) и д) од овој правилник^ 
во објавата на конкурсот се означува дека најдобро^ 
то решение ќе биде наградено а останатите понудам 
вачи обештетени ако ги удово лиле условите. 

Член 16 
Во случај ако отстапувањето на изградбата се 

врши под условите на член 9 под в), г) и д) на овој 
правилник, инвеститорот е должен во срок од 3 дена 
по барање на заинтересираните организации да дос^ 
тави: опис на технолошкиот процес, технички опна 
на инсталациите и други потребни податоци. 

Член 17 
По објавувањето на јавното наддавање, инвести-

торот е должен во срок од 3 дена да им стави на 
увид на понудувачите: 

1. условите од член 6 на овој правилник; 
2. ситуациоеен план на објектот, а по потреба И 

други елементи од инвестиционата програма. 
3. технички опис на работите за секоја позади ја 

на пресметката без единечните цени кои му служе-
ле на проектантот за проценување вредноста на ра-
ботите, ако наддавањето се врши по единечни цени; 

4. доказ дека се обезбедени финансови средства^ 
5. поблиски податоци за начинот и условите за 

давање на аванс; 
6. висината на наградите за најдобро решение и 

обезштетување на учесниците во наддавањето, ако 
наддавањето се врши по член 9 под в), г) и д) на 
овој правилник; 

При јавното наддавање за монтажа на опрема 
инвеститорот во рокот од претходниот став е дол-
же да им стави на увид на учесниците на наддава-
њето потполните"'технички услови (капацитет на по-
стројките,^ основни суровини и енергија, квалитет -на 
производството и идејно технолошко решение со оп-
шти и технички карактеристики на постројките и 
опремата) и другите услови на отстапувањето (место 
и рок на испораката односно монтажата, начин за 
раковање на опремата, надзор и монтажа на опре-
мата на градилиштето, начин за испитување и прев-
земање на опремата и изведените работи на построј-
ките, гарантни рок и вид на гаранцијата, начин за 
плаќањето и останалите услови). 

На барање од понудувачите, инвеститорот ќе да-
де и други потребни соопштенија ако со нив распо-
лага, како што се: климатски услови од кои зависат 
одделни специфични услови на изградбата, хидро-
лошки податоци, топографски карти, сообраќајни ус-
лови и пристапи на градилиштето и други потребни 
детали. 

Ако отстапувањето се врши под условите од 
Плен 9 под b)t и д) од овој правилник! инвеститор 
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рог е должен да им ја предаде на понудувачите д6-
кументацмјата и податоците од став 1 на овој член. 

Ако со одобрената техничка документација се 
пропишуваат и посебни технички условија или по-
себни услови за изведувана специјални работа, ин-
веститорот е должен и тие услови да ги стави на 
увид на понудувачите, со тоа да со нив не се мену-
ваат, а само се дополнуваат општите услови. 

Член 18 
Во јавното наддавање можат да учествуваат са-

мо оние стопански организации кои се регистрирани 
за изградбата на соодветните видови инвестициони 
Објекти, 1 !Нвестициоиа опрема, односно работи. 

Член 19 
Пону,,дувачот е должен со понудата да поднесе: 
а) доказ на регистрацијата; 
б) доказ за својот расположив капацитет за из-

градба на определениот инвестиционен објект (состав 
на основните средства, механизација, кадрови и 
слично); 

в) доказ со свои референци за дотогаш изграде-
ните такви или слични објекти; 

г) преглед за ангажираноста во текушта работи; 
д) додатоци за финансовата положба на прет-

пријатието по последната завршна сметка; 
ѓ) полномошно за претставникот кој полноважно 

ќе го застапува на јавното наддавање и во негово 
име ќе ја потпише изјавата за прифаќање на кон-
курсните услови и записникот за наддавањето; 

е) потврда за положената кауција и внесените 
такси во колку такви се предвидуваат. 

Член 20 
Јавното наддавање го спроведува инвеститорот 

преку комисија составена од три члена, од кои еден 
член треба да биде со соодветна стручна спрема спо-
ред виде т на работите-што се предмет на наддавање-
то. 

Во к.омисијата не можат да се именуваат лица 
што се во работен однос со понудувачот, како ни 
проектантот на објектот. 

Член 21 
Стопанските организации кои учествуваат во 

конкурсот, се должни да поднесат понуди" кои покрај 
предвиденото со објавата во конкурсот ќе содржат и 
следното: 

— п ^нудена вкупна цена за изведување на рабо-
тите (со цифри и слова); 

— п ј ̂ сметката со единечните цени на понудува-
чот составена на оригинална пресметка со опис и ко-
личини на работите одредени од инвеститорот, од-
носно да приложат и потребни податоци, зависно од 
формата на отстапувањето на работите; 

— условите за изведување на непредвидените 
работи и за работи кои се извршуваат од други лица 
(коефициент за работната рака на нето плати со кој 
Ќе се калкулираат непредвидените работи, како и 
Јланипу.чативни трошоци за работа на други лица). 

Член 22 
Понудата се поднесува непосредно до конкурсна-

та комисија на денот на одржувањето на конкурсот^ 
Понудата може да се предаде непосредно на инвес-
титорот или преку пошта до конкурсната комисија^ 

Понудата мора да биде ставена во посебен запе-ч 
чатен плик со точно житнана адреса на инвестито-
рот и со видна ознака „не отварај44, како и означу-
вање дека во пликот се наоѓа понуда за конкурс. 

Инвеститорот односно комисијата е должна на 
пристигнатите понуди на пликот да го означи денот 
и часот на нивното пристигање. 

Член 23 
Понудите кои пристигнале по почнувањето на 

јавното наддавање нема да се земат во постапка. 
Нема да се земат во постапка ни понудите: 
а) кои не ги содржат сите потребни прилози на i 

значени во објавата на јавното наддавање; 
б) кои отстапуваат од пропишаните услови содр-

жани во елаборатот за издавање на работите; 
в) во кои единечните цени, ако се истите предви-

дени со наддавањето се изоставени или не се јасно 
и точно определени; 

д) кои не содржат прилози и други податоци, ус-е 
ловени со формата на отстапувањето на работите. 

Член 24 
Пред почнување на јавното наддавање, присат-

ните претставници на понудувачите ги предаваат 
своите полномоштна на комисијата. 

Комисијата за наддавањето утврдува: 
а) дали јавното наддавање е прописно објавено; 
б) колку понуди пристигнале и имињата на по-. 

нудувачите. 
Ако конкурсната комисија утврди дека во часот 

определен за отварање на понудите пристигнале од-
носно се предадени помалку од 3 понуди, ќе објави 

дека конкурсот не може да се одржи, а понудите е 
должна да ги врати неотворени. 

Член 26 
По извршената проверка на документите, коми-

сијата соопштува кои понудувачи ги исполнуваат 
условите за наддавањето и дали наддавањето може 
да се одржи. 

Комисијата е должна да ги земе во постапка и 
оние понуди во кои понудената цена е повисока од 
ориентационата цена наведена во условите за јавно-
то наддавање. 

Член 27 
Ако конкурсот не се одржал поради недоволен 

број на уредни понудувачи, инвеститорот е должен 
да распише нов конкурс. 

Вториот конкурс се спроведува по истата по-
стапка како и првиот, со тоа што инвеститорот може 
конкурсот да го одржи 7 дена по неговото објавува-
ње и што изведувањето на работите може да го от^ 
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стапи и во случајот ако на конкурсот поднесе уред-
на понуда само еден понудувач. 

Вториот конкурс ќе се смета за неуспел ако на 
Конкурсот не се пријави ниеден понудувач. 

Член 28 
Откако ќе се утврди дека наддавањето може да 

се одржи, се пристапува кон отварање на понудите 
по редослед на нивното пристигање и со нивните со-
држини се запознаваат присатните понудувачи. 

Член 29 
Од моментот на отварање на понудите до доне-

сување решение за отстапување на изведувањето, 
содржината ма понудите не може да се менува, нити 
да се поднесуваат нови понуди. 

Член 30 
При разгледувањето на одделните понуди, даде-

ните единечни цени се задолжителни ако во објава-
та за јавното наддавање е предвидено понудите да 
бидат дадени врз основа на ггредмерот и единечни 
цени. 

Ако со објавата за јавното наддавање се бара 
понудена цена по единица на градежна големина 
или паушално за целиот објект или за дел од објек-
тот односно работите, понудената цена е задолжи-
телна за понудувачот. 

Член 31 
За јавното наддавање задолжително се води за-

писник. Записникот го потпишуваат членовите на 
комисијата и сите овластени присатни понудувачи. 

Овластените понудувачи имаат право да бараат 
во записникот да се внесат нивните забелешки за 
работата на комисијата, за содржината и текот на 
постапката на наддавањето. Ако некој од присат-
ните одбие да го потпише записникот, тоа изрично 
ќе се наведе во записникот. 

По потпишувањето на записникот, комисија-
та продолжува да работи без присаство на други 
лица, 

Член 32 

Во продолжение на работата, комисијата за 
наддавање расправа за примедбите на понудувачи-
те, врши анализа на поднесените понуди и распра-
ва за тоа кој понудувач ќе биде предложен како 
најповолен за изведувањето на работите. 

Ако со анализата на понудите се утврдат греш-
ки во сметањето на понудата, крајната сума коми-
сијата ќе ја поправи врз основа на пресметковни-
те количини и за тоа понудени цени од понудува-
чот, а кои цени не може да се менуваат. 

И за овој дел од работата на комисијата се во-
ди записник. 

Член 33 
Инвеститорот по средување на податоците и 

предлогот на комисијата ќе донесе решение за от-

стапување изведувањето на објектот односно ра-
ботите на најповолниот понудувач или решение за 
поновно одржување на јавното наддавање, во кол-
ку првото наддавање не успеало. 

Решението за отстапување изведувањето на об-
јектот од претходниот став, инвеститорот е должен 
да го достави истовремено на сите понудувачи на 
наддавањето најдоцна 15 дена од одржаното над-
давање. 

По донесувањето на решение за отстапување ин-
веститорот е должен во рок од 3 дена да им ја 
врати положената кауција на сите учесници на 
наддавањето, освен на учесникот на кој му се от-
стапува изведувањето на работите. 

На учесникот на кој му се отстапува изведува-
њето, кауцијата му се враќа по заклучување на 
договорот. , 

На барање од понудувачите, инвеститорот е дол- , 
жен да им даде препис од записникот и извештајот 
на комисијата за одржаниот конкурс. 

Член 34 
При оценување кој од понудувачите е најпово-

лен, инвеститорот е должен да ги земе во предвид 
сите елементи кои се од значение за оценување на 
поволноста како што се: составот на основните 
средства и расположивите капацитети, искуство во 
досегашното изведување на соодветни инвестицио-
ни објекти односно монтажа на опрема, кадрови, 
срокови за извршување на обврските, понудената 
цена итн. 

Член 35 
Учесниците на јавното наддавање што сметаат 

дека се оштетени поради тоа што јавното наддава-
ње не е спроведено по постапката и начинот пред-
видени со овој правилник, можат да изјават жалба 
до органот што го издал одобрението за изградба 
односно на кого му е поднесена пријавата за из-
градба. 

Жалбата се предава преку инвеститорот. 

2. Собирање понуди 

Член 36 
Инвеститорот може да одлучи наместо јавно над-

дава ње отстапувањето изградбата на инвестициони-
от објект односно монтажата на опремата да се 
изврши по пат на собирање понуди ако претходно 
одржал конкурс за оцена подобноста на изведува-
чите или без конкурс за објекти согласно член 58 
од Законот за изградба на инвестициони објекти. 

Член 37 
Кон собирање на понудите се пристапува по одр-

жаниот конкурс за оцена подобноста'на изведува-
ч и в е . 

Конкурсот за оцена на подобноста на изведу^ 
вачите го распишува инвеститорот. 
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Член 38 
Објава! i на конкурсот за подобноста на изведу-

вачите, покрај елементите предвидени со член 15 
од овој правилник, во зависност од природата и ви-
дот на објектот, ги содржи сите услови кои се од 
важност за оценување на подобноста. Во останатото 
во постапката за објавување на конкурсот за оцена 
на подобноста на изведувачите ќе се применуваат 
одредбите од овој правилник за јавно наддавање. 

Член 39 
Пријавата за конкурсот за оцена подобноста на 

изведувачите ги содржи податоците предвидени во 
,член 10 на овој правилник. 

Учесникот на конкурсот може да даде и други 
податоци заради оценување на подобноста. 

Член 40 
Примените пријави ги оценува инвеститорот пре-

ку комисија составена од лица со содветна стручна 
спрема според видот на објектот. 

Член 41 
Решението за избор на подобен изведувач 141 

донесува инвеститорот и го доставува на понуду-
вачите како и при јавното наддавање. 

Член 42 
По извршениот избор на подобен изведувач, ин-

веститорот го утврдува рокот за поднесување на 
понуди. 

Член 43 
Собирањето на понуди од член 42 на овој пра-

вилник ќе се смета дека успеало и ако сите пону-
дувачи што се оценети за подобни не поднеле по-
нуди. 

Член 44 
На пос тапката за поднесување на понуди, по 

одржаниот конкурс за подобност ќе се применуваат 
сходно одредбите од овој правилник за јавното над- -
давање. 

З.Непосредна спогодба 

Член 45 

Изградбата на објектот може да се отстапи по 
пат на непосредна спогодба само во случаите пред-
видени в( член 3, став 1 точ. 4 од овој правилник. 

4. Склучување на договор 

Член 46 

По правосилноста на решението за отстапување 
изградбата на објекти по пат на конкурс, инвести-
торот и организацијата на која и е отстапена из-
градбата на објектот, односно монтажата на опре-
мата се должни да склучат договор. 

Член 47 
Техничките и другите услови под кои е изврше-

но отстапувањето за изградба на објектот односно 
монтажа на опрема, се составен дел на договорот. 

Со договорот не можат да се менуваат условите 
на јавното наддавање под кои е извршено отстапуч 
вањето на изградбата. 

У. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

,Член 48 
Одредбите на овој правилник нема да се приме-

нуваат при изградувањето на објекти во сопствена 
режија. 

Член 49 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето негово во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 13—1320/1 
3 јуни 1963 година 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија, 
Васил Туџаров, с. р. 

ОiАпсен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни рабо-
ти на СРМ, со решението бр. 21545/1 — 1962 од 8 ја -
нуари 1963 година, ја одобри промената на фамили-
ј а р н о ^ име на Димитриевски Ставре, роден на 13 
февруари 1936 година во с. Одрено, Кумановска око-
лија, од татко Славко и мајка Љубица, така што во 
иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Арсовски. 

Оваа пррмена важи од денот на објавувањето во 
,,Службен весник на СРМ". (299) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20-22411/1 од 17 декември 
1962 година, ја одобри промената на личното име 
на Димоски Александар, роден на ден 1 јануари 
1928 година во с. 'Ржаново, Охридска околија, од 
татко Никола ќ мајка Ристана, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Стојановски Боре. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (30Q) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ,ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-12365/1 од 28 јуни 
1963 година, ја одобри промената на личното име на 
Садики Тилавет, роден на ден 9 април 1927 година 
во село Здуње, Тетовска околија, од татко Сабри и 
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мајка Умурзат, така што во иднина личното име ќе 
и гласи Незири Дилавер. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (301) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-13170/1 од 11 јули 
1963 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Ристовски Станиолав, роден на 11 март 1929 
година во Куманово, од татко Аритон и мајка Ми-
ланка, така што во иднина фамилијарно^ име ќе му 
гласи Петровски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (305) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20—15080/1 од 7 јули 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Дузлевски Љубисав, роден на ден 19 октомври 
1937 година во Охрид, Охридска околија, од татко 
Петар и мајка Славка, така што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Љубен. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20—11369 од 12 јуни 1963 
година, ја одобри промената на роденото име в 
на Николовски Крста, роден на 2 март 1924 година 
во село Вашерејца, Битолска околија, од родители: 
татко Ангеле и мајка Сребра, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Кристо. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр.20-10724 од 28 јуни 1963 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Петровски Богдан, роден на ден 30 октомври г921 
година во село Зашле, Битолска околија, од роди-
тели: татко Христо и мајка Цвета, така што во ид-
нина фамилијарно^ име ќе му гласи Крстевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (303) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20-14471/1 од 19 јули 1963 
година, ја одобри промената на фамилииарното име 
на Исаиловски Бранко, роден на ден 18 август 1938 
година во село Гари, Охридска околија, од татко 
Танче и мајка Будимка, така што во иднина фами-
лијарно^ име ќе му гласи Поповски. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20—13171/1 од 11 јули 
1963 година, ја одобри промената на фамилијарно^ 

^ име на Ристовска Гордана, родена на 14 август 1937 
година во Скопје, од татко Јордан и мајка Павлина, 

така што во иднина фамилијарно^ име ќе и гласи: 
Петровска. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20—8149 од 28 јуни 1963 
година, ја одобри промената на фамилијарно^ име 
Божиновски Стојан, роден на ден 11 февруари 1937 
година во село Ново Село, околија Битолска, од 
татко Благоја и мајка Трајанка, така што во идни-
на фамилијарно^ име ќе му гласи: Дамчевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
,,Службен весник на СРМ". 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20—9257 од 25 мај 1963 
година, ја одобри промената на личното име на 
Тасев Кирило, роден на 15 април 1918 година во 
Штип, Штипска околија, од татко Сане и мајка 
Сава, така што во иднина личното име ќе му гласи 
Митев Киро. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20—12927/1—1963, ја одоб-
ри промената на роденото име на Џеков Гоце, роден 
на ден 12 јуни 1934 година во Нови Дојран, Титов-
велешка околија, од татко Васил и мајка Тана, та-
ка што во иднина роденото име ќе му гласи Горѓи. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20—1205/2 од 23 февруари 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Шефити Минир, роден на 15 јули 1931 година во 
село Раковец, Тетовска околија, од татко Џелил и 
мајка Џемиле, така што во иднина роденото име ќе 
му гласи Малиќ. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20—13259/1—63, ја одобри 
промената на личното име на Мемедов Јасим, роден 
на ден 7 февруари 1936 година во село Габрово, 
Штипска околија, од татко Усаин и мајка Либаза, 
така што во иднина личното име ќе му гласи Гор-
гиев Јанко. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20—13115/1 од 8-VII-1963 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Јовановски Милан, роден на 5 јули 1934 година 
во село Оревдол, Титоввелешка околија, од роди-
тели: татко Васил и мајка Павлина, така што во 

иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Костовски. 
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Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
^Службен весник на СРМ% 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
ма СРМ, со решението бр. 20—13116/1 од 16 јули 
1963 година, ја одобри промената на фамилијарната 
име на Јованова Зора, родена на 5 јули 1939 годи-
на во Битола, од родители: татко Стојанов Никола 
и мајка Јелена, така што во иднина фамилијарно^ 
име ќе ќ гласи Костовска. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20—14271 од 19 јули 1963 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Елисавета X. Стојчева, родена на ден Ѕ ацрил 1948 
година во Битола, од родители: Тома и Нада Ха-
џи-Стојчеви, така што во иднина роденото име ќе 
h гласи Елисавета. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
^Службен весник на СРМ% 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20—8850/2 од 9 јули 1963 
година, ја одобри промената на фамилијарно^ име 
на Кариман Хакии, роден на ден 7 ноември 1930 
година во село Горно Татеши, Охридска околија, од 
татко Ферат и мајка Назе, така што во иднина фа -
ми ли јарното име ќе му гласи Шабани. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20—13694/1 од 12 јули 1963 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Петровски Живко, роден на ден 25 февруари 1931 
година во Прилеп, Битолска околија, од татко Пе-
тар и мајка Вазелина, така што во еднина фа-
милијарното име ќе му гласи Марковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
,,Службен весник на СРМ". 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20—15084/1 од 7 август 
1963 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Џеладин Неџат, роден на ден 17 ноември 
1938 годш ,а во Охрид, Охридска околија, од татко 
Џеладини и мајка Хајрије, така што во иднина фа-
милијарното име ќе му гласи Шазиман. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
,,Службен весник на СРМ". 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20—13706 од 11 јули г963 
година, ја одобри промената на личното име на Аса-
ни Мухамед, роден на ден 24 март 1943 година во 
село Неготино, Тетовска околија, од татко Хасан и 
мајка Гулфере, така што во иднина личното име 
ќе му глс си Салиу Алисан. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20—13423/1 ед 13 јули 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Митева Цвета, родена на ден 10 февруари 1939 
година во Скопје, од татко Панче и мајка Олга, та-
ка што во иднина роденото име ќе ќ гласи Светлана; 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
,,Службен весник на СРМ". 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20—14504 од 17 јули 1963 
година, ја одобри промената на фамилијарно^ име 
на Гошевски Илија, роден на ден 15 мај 1942 годи-
на во село Подмочани, Охридска околија, од татко 
Науме и мајка Пара, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Гулевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
,,Службен весник на СРМ". 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението бр. 20—14911/1 од 12 август 
1963 година, ја одобри промената на фамилијарно^ 
име на Јовановски Игњат, роден на 21 декември 
1924 година во село Дивље, Скопска околија, од тат-
ко Мите и мајка Кадивка, така што во иднина ф а -
милијарно^ име ќе му гласи Павловски. 

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

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Окружниот суд во Тетово објавува дека во прав-
ната работа на тужителката Атлагиќ, родена Сте-
фановска Цвета, домаќинка од Тетово, ул. Гоце 
Стојчевски бр. 42, против тужениот Атлаги Горѓе, 
мајстор инсталатер од Тетово, сега со непознато жи-
веалиште, поради развод на брак, а во смисла на 
член 77 став 2 точка 4 од Законот за процесната по-
стапка му постави на тужениот Атлаги Горѓе при-
времен застапник во личноста на Цветановски Или-
ја, адвокат од Тетово. Привремениот застапник ќе 
го застапува тужениот во наведениот предмет се 
додека тужениот или неговиот полномошник не се 
појават пред судов, односно додека органот на ста-
рателство не го обавести судот дека на тужениот 
му поставил старател. 

Од Окружниот суд во Тетово, П, t5p. 200/63. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

При овој суд е подигната постапка за прогласу-, 
вање за неважен загубениот чек бр.308643, издаден 
од Комуналната банка во Битола, на име Анастас 
Стојче Георгиев од Битола, ул. „Блаже Рогозина^ 
рот" бр. 36, вредност 20.000 динари. 
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Се повикува секој што го прнтежава чекот, по 
бидо кој основ, да се јави во судов или да стави 
приговор против поништувањето асу во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ", Во противно по истекот на горенаве-
дениот рок чекот ќе биде прогласен за неважен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 188/63. 

При овој суд е подигната постапка за прогласу-
вање за неважен загубениот чек бр. 316907 на 
30.000 динари, издаден од Комуналната банка во 
Битола на 5.XII.1962 година на име Кузмановски 
Петар од Битола, ул. Петар Делјан бр. 19. 

Се повикува секој еден што го притежава чекот, 
' по било кој основ, да се јави на судов или да стави 
приговор против поништувањето му во рок од ме-
сец дена по објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ". Во противно по истекот на горниот 
рок чекот ќе биде прогласен за неважен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 456/62. 
(318) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При овој суд е покрената постапка за поништу-
вање на чекот бр. 423549 во вредност од 20.000 дина-
ри, издаден од Комуналната банка во Прилеп, фи-
лијала 806—13—70 на име Москов Димитар од При-
леп, ул. Моша Пијаде бр.24. 

Се повикува секој што го притежава горниот чек, 
по било кој основ, да јави на овој суд и да стави 
приговор против поништувањето му во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ". 

По истекот на гордиот рок чекот ќе се смета за 
поништен. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 440/63. 
(317) 

ЛИКВИДАЦИЈА 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-

ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните под 
рег. бр. 319, страна 965 е запишано следното: Соглас-
но со решението на Народниот одбор на општината 
Валандово бр. 647/1 од 11.111.1963 година Претприја-
тието за градба на далеководи, трафостаници и 
електроинсталатерски услуги „Искра" од Валандово 
е ставено под редовна ликвидација. 

За ликвидатор на претпријатието е назначен со 
решение на Народниот одбор на општината Валан-
дово број 4 од 10.V.X963 година Димитар Мицев, кни-
говодител во Земјоделската задруга „Напредок", с. 
Марвинци. Тој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, сметано од 13.VII.1963 го-
дина, во границите на овластувањето. 

На досегашниот потписник Никола Басмаџиев, 
раководител, му престанува правото за потпишува-
ње. 

Со решението на Народниот одбор на општината 
Валандово број. 1200/1 од 7.IV.1963 година за члено-
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ви на ликвидационата комисија се назначени след-
ните лица: Илија Бучков, претседател, Горѓе Гроз-
данов, секретар, Васо Дончев, Ристо Зајков, Миле 
Грошев, членови. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
382/63. 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Битола 
бр. 3-4667 од 1.VIД963 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 927, рег. бр. 152, книга V, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Молеро-фарбар Раде Сиљанов Сел-
виоски, со седиште во Битола, ул. „Сремска Митро-
в и ^ " бр. 33. Предмет на работењето на дуќанот е: 
молеро фарбарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Раде 
Сиљанов Селвиоски. (121) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство и труд на Народниот одбор на општината Ко-
чани бр. 03-3974/1 од 22.V.1963 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 280, рег. бр. 280, книга III, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Реџеп Јусеин Саинов, со седиште 
во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: 
точење на сода вода и други безалкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Реџеп 
Јусеин Саинов. (122) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на Народниот одбор на општината Битола 
бр. 3-2180 од 30.111.1963 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 926, рег. бр. 151, книга V, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бербер, Неби Џевид Веџиовски, со се-
диште во Битола, Булевар „1 мај" бр. 154. Предмет 
на работењето на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неби Џе-
вид Веџиовски. (123) 

На основа дозволата од Отсекот за управни ра-
боти — Реферат за општостопански работи на На-
родниот одбор на општината Идадија — Скопје 
бр. 02/4-9823/1 од 5.VI.1963 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 12, рег. бр. 117, книга II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач Мице Г. Угрев, со седиште 
во Скопје, ул. „Орце Николов" бр. 36. Предмет на 
работењето на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мице 
Г. Угрев. (124) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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На основа дозволата од Одделението за општа 
, управа — Отсек за управни работи на Општинското 
собрание на општината Горче Петров бр. 03-2861 од 
14.VI.1963 година, е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 2, ред. 
бр. 31, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Асан Раман Османи, со седиште во село 
Долно Свилари. Предмет на работењето на дуќанот 
е: воденичарски услуги. 

Фирмат i ќе ја потпишува сопственикот Асан Ра-
ман Османа (125) 

КОНКУРСИ 
УПРАВИ: ПОТ ОДБОР НА ЗДРАВСТВЕНИОТ 

ДОМ ВО КРИВА ПАЛАНКА 
распишува 

К О Н К У Р С 

ЗА ПРИ ЅМ ВО СЛУЖБА НА ЕДЕН ЛЕКАР 
ОПШТА ПРАКСА 

Личен д ЈХОД според Правилникот за распредел-
ба на личните доходи на Домот, или по спогодба. 

Молбите со документи по чл. 31 од Законот за 
јавните службеници и кус опис на досегашната 
работа се примаат во рок од 15 дена по објавува-
њето, односно до пополнување на работното места 

Поблиски информации во канцеларијата на До-
мот или на телефон број 4. 

(1013) 

СОВЕТОТ ПРИ СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА 
'ЗА КОСТНО-ЗГЛОБНА ТУБЕРКУЛОЗА - ОХРИД t 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1) Лекар на Специјализација по ортопедија 
2) Лекар од општа пракса. 
У с л о в и : 
Под точка 1 — кандидатот да ги исполнува усло-

вите предвЈ дени во Правилникот за специјализација 
на здравствените службеници од I врста и тоа: 

- да има положен стручен испит, 
работен стаж над три години, 

— познавање на еден странски јазик. 
Под точка 2 — кандидатот треба да има заврше-

но медицински факултет, завршен обавезен стаж, 
две години практика и да ги исполнува условите од 
чл. 31 од Законот за јавните службеници. 

Личниот доход по Правилникот на болницата. 
Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавува-

њето, а до колку местата не се пополнат останува 
отворен до пополнувањето. 

На основа член 33 точка 1 од Законот за јавните 
службеници, Комисијата за службенички прашања, 
на Собранието на општината Василево — Штипска 
околија 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите работни места во Со-
бранието на општината Василево и тоа: 

1. Секретар на општинското собрание, 
2. Шеф на Отсекот за општа управа, внатрешни 

работи и општествени служби, 
3. Шеф на Отсекот за стопанство. 
Услови: Кандидатот под точка 1 да има завр-

шено правен факултет и една година практика во 
управата, или виша управна школа со 3 години 
практика во управата. 

Кандидатот под точка 2 да има завршено виша 
управна школа со 3 години практика во управата. 

Кандидатот под точка 3 да има завршено економ-
ски факултет со 3 години практика во управата, ви-
ша економска школа со 5 години практика во упра-
вата или економско училиште-техникум со 7 години 
практика Во управата. 

Молбите, како и документите по член 31 од За-
конот за јавните службеници да се доставуваат до 
Комисијата за службенички работи на општината 
Василево. 

Конкурсот има важност 15 дена од денот на об-

ИСПРАВКА 
Во конкурсот за пополнување на работните , мес-

та во Советот за социјална политика и комунални 
-прашања на СРМ, објавен во „Службен весник на 
СРМ" број 24 од 22.VI.1963 година, последниот пасос 
каде што стои: Конкурсот трае за работните места 
под 1 до 10.VII., а за останатите до 20.VH.1963 година, 
да стои: Конкурсот трае до пополнување на работни-
те места. 

РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
НА ТЕКСТИЛ 

„ М А К Е Д О Н К А " Ш Т И П 

распишува 
К О Н К У Р С 

за отстапување работите на инсталирањето на елек-
тричните инсталации за: 

— електрично осветление и громобран за халата, 
— трафостаници 1—10 KB со каблов развод, 
— електрично осветление со моторна инсталаци-

ја, и громобран за погонски работилници, 
— слаба струја, 
— електрично осветление и громобран за мага-

цини, 
— погонска електрична инсталација за хал ата. 

Работите се изведуваат на објектот Предилница во 
Гевгелија. 
Рок на завршување на работите 8 месеци од потпис 
шување на договор. 
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Пресметковната вредност на работите е 84,410.150 
динари. 
писмени понуди се примаат во рок од Ј5 дена од де-
нот на објавувањето на конкурсот. 
Документацијата, условите и се друго во врска со 
конкурсот, можат да се видат и добијат секој рабо-
тен ден од 7—14 часот во просториите на Предилни-
цата за памук во Гевгелија. 
Учесниците на конкурсот со понудата треба да дос-
тават: 

— доказ за регистрација на претпријатието, 
— овластување на предавникот даа изведувачот 

што присаствува на конкурсот, 
— список на основните средства и стручен ка-

дар што ќе биде ангажиран за изградба на 
овие објекти, 
коефициент на режија на нето плати, 

— гарантно писмо од Народната банка во износ 
од 1% од претсметковната вредност на објек-
тите. 

Понудите да се доставуваат во запечатени коверти 
означени „ЗА КОНКУРС ЗА ГЕВГЕЛИЈА", а на 
адреса Предилница за памук — Гевгелија. 
Отварањето на понудите ќе се изврши на ден 21 сеп-
тември 1963 година во 10 часот во просториите на 
Предилницата во Гевгелија. 

РЗПТ „МАКЕДОНКА" ШТИП 

РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
НА ТЕКСТИЛ 

М А К Е Д О Н К А " - Ш Т И П 

распишува 
КОНКУРС 

за отстапување работите на инсталирањето на елек-
тричните инсталации за: 

— електрично осветление во ткачница, 
— електромоторна инсталација во ткачница, 
— телефонска инсталација во ткачница, 
— громобранска инсталација во ткачница, 
— електрично осветление во дворот на ткачница, 
— трафостаница 10/0,4 KB—2 х 400 КВА. 

Работите се изведуваат на објектот Ткачница за су-
рови ткаенини во Свети Николе. 
Рок за завршување на работите 30 ноември 1063 год. 
Претсметковна вредност на работите 40,284.580 ди-
нари. 
Писмените понуди се примаат во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот. 
Документацијата, условите и се друго во врска со 
конкурсот, можат да се видат и добијат секој рабо-
тен ден од 7—14 часот во просториите на службата 
за набавка и увоз во Штип. 
Учесниците на конкурсот со понудите треба да дос-
тават: 

— доказ за регистрација на претпријатието, 
— овластување на предавникот на изведувачот 

што присуствува на конкурсот, 
список на основните средства и стручен ка-
дар што ќе биде ангажиран за изградбата на 
овие објекти, 

- коефициент на режија на нето плати, 
гарантно писмо од Народната банка во износ 
1% пресметковната вредност на објектите. 

Понудите да се доставуваат во запечатени коверти 
означени „ЗА КОНКУРС ЗА СВЕТИ НИКОЛЕ" на 
адреса Работна заедница на производителите на тек-
стил „Македонска" Штип. 
Отварањето на понудите ќе се изврши на ден 23 сеп-
тември 1963 година во 10 часот во просториите на 
фабриката во Штип. 

РЗПТ „МАКЕДОНКА" - ШТИП 

СОДРЖИНА 
'215/^каз за прогласување на Законот за пос-
К —Стапката за поправка на објекти од опште-

ствен стандард оштетени со земјотресот во 
Скопје — — — — — — — - - 593 
Закон за постапката за поправка на објек-
ти од општествен стандард оштетени со 
земјотресот во Скопје — — — — — 593 

Г21ш Препорака зт мерките зј отстранување пос-
^ ледиците од земјотресот во Скопје во об-

, -л ласта на школството — — — — — — 595 
/217) Препорака за мерките за отстранување на 
\ последиците од земјотресот на Универзи-
г - х тетот во Скопје — — — — — — — 596 
218/ Препорака за подобрување составот на нас-

^ тавниот кадар во основните училишта — 597 

219. Решение за распишување избори за прате-
ник на Просветно-културниот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија во Изборната единица^ Ида-
дија I - - - - - - - - - - - 598 

220. Решение за распишување дополнителни 
избори за пратеник на Републичкиот собор 
на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во Изборната единица 

^ -V Маврово — — — — — — — — — 598 
1221л Одлука за намените и условите под кои ќе 

Ѕ се даваат кредити за трајни обртни сред-
ства — — — — — — — — — — 598 

„222\\ Одлука за користење на посебната буџет-
ска резерва што се издвојува од приходите 

. % на одделни општини во 1963 година — — 599 
223.) Одлука за условите под кои лицата, кои 
^ Ј што, покрај земјоделската обавуваат и за-

наетчиска дејност, можат да го користат 
правото на избор на здравствено осигуру-
вање — — — — — — — — — — 599 

224. Правилник за отстапување од одредбите на 
V правилниците за полагањето на завршниот 

испит во училиштата — — — - — — 599 
225. Правилник за изградба на објекти и изве-

Ј дување на работи во сопствена режија — 601 
226. Правилник за начинот за водење на гра-

Ј дежна книга и градежен дневник — — 602 
22^ Правилник за издавање одобрение за из-

" градба на инвестициони објекти — — — 603 
228. Правилник за вршење технички прегледи 

на изградени инвестициони објекти — — 604 
229; Правилник за отстапување изградба на 

инвестициони објекти и работи — — — 607 
Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско̂  издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорев уредник И етар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

при Народната банка - Скопје. Печатница J3L ова Македонија" Скопје 


