
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 21 август 1963 
С к о п ј е 

Број 29 Год. XIX 

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

202. 
На основа член 16 став 2 од Законот за орга-

низацијата и работењето на Извршниот совет 
(,,Службен весник -на СРМ" бр. 15/63), Извршниот 
севет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОКРУ-
ГОТ НА ОДБОРИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Се основаат следните одбори на Извршниот 
совет: 

1. Одбор за внатрешна политика 
2. Одбор за стопанство 
3. Одбор за општествен план 
4. Одбор за организационо-политички пра-

шања 
5. Одбор за просвета, култура и наука 
6. Одбор за народно здравје и социјалн,а по-

литика. 
И. Одборот за'внатрешна поли,тика ја коорди-

нира работата на републичките органи на управата 
во областа на внатрешните работи и правосудството, 
обвинителството, правобранителството и адвокату-
рата, имотно-правиите односи и другите прашања 
од областа на внатрешната политика што не спаѓаат 
во делокруг на другите одбори и ги разгледува пр-а-
шањата во врска со обезбедување на правата на 
граѓаните во тие области. 

III. Одборот за стопанство ја координира ра-
ботата на републичките органи на управата во об-
ласта на- стопанството, финансиите и трудот и ги 
претресува прашањата на тековната економска по-
литика, стабилноста на стопанството, ускладување 
на стоковно-паричните односи, цените, на трудот 
и трудовите односи, продуктивноста на трудот, ст-
ручното издигување на работниците и личните до-
ходи во стопанството и други прашања во тие об-
ласти. 

IV. Одборот за општествен план ја координира 
работата на републичките органи на управата во 
изработувањето на годишните и перспективни ре-
публички општествени планови, ги разгледува пра-
шањата во врска со нивното остварување и со оп-
штиот развиток на стопанството. 

V. Одборот за организационо-политички пра-
шања ги разгледува прашањата на спроведувањето 
на системот на самоуправување на граѓаните во оп-
штествено-политичките заедници, општествените 
служби и стопанството, организацијата и функцио-
нирањето на државната управа, унапредување на 
работа и стручно образование на службениците во 
државната управа и други прашања од областа на 
службеничките односи, буџетските прашања, како 
и други прашања што не спаѓаат во делокруг на 
другите одбори. 

VI. Одборот за просвета, култура и наука ги 
разгледува прашањата на системот на образова-
нието, високото школство и просветата како це-
лина, кул,турата, физичката култура и науката и 
организацијата на установите во тие области, освен 
прашањата на управувањето во истите и ја коор-
динира работата на републичките органи на упра-
вата во тие области. 

VII. Одборот за народно здравје и социјална 
политика ги разгледува прашањата на системот на 
здравствената заштита, социјалната заштита и со-
цијалното осигурување, прашањата од областа на 
станбената, и комуналната политика и организаци-
јата на установите во тие области, освен прашањата 
на управувањето во истите и ја координира рабо-
тата на соодветните републички органи на управата. 

VIII. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат сите досегашни прописи со 
кои се утврдува делокругот и овластувањата на 
одделни одбори на Извршниот совет. 

IX. Оваа одлука влегува во сила оо денот на 
нејзиното донесување. 

Бр. 09-2198/1 
5 јули 1963 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Гр л ичков, с. р. 

203. 
На основа член 12 од Законот за кредитните 

и други банкарски работи („Службен лист на 
СФР,Ј" бр. 10/61 и 53/62) и точка 10 од глава X од 
Општествениот план за стопанскиот развиток на 
Социјалистичка Република Македонија за 1963 го-
дина, Извршниот совет донесува 

, О Д Л У К А 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО АНУИТЕТИ 

ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ ОД СРЕДСТВАТА НА 
РЕПУБЛИКАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ 

1. До донесување на прописи со кои ќе се 
уредат односите настанати поради земјотресот од 
26 јули 1963 година, на работните организации од 
подрачјето на град Скопје што претрпеле штета 
предизвикана од тој земјотрес, им се одложува 
плаќањето на ануитетите по кредитите дадени од 
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средствата на Републиката за основни средства, за 
трајни обртни средства, за средства на заедничката 
потрошувачка и за покриваше на загубите,. 

Одлагањето на плаќањето на ануитетите од 
став 1 на оваа точка -се однесува на кредитите на 
работните организации што ги заклучиле до 26 
јули 1963 година и по кои ануитетите стасале а не 
се избирани до 31 јули 1963 година; како и по ану-
итетите кои стасуваат по 31 јули 1963 година. 

2. За време на траењето на одлагањето на 
плаќањето на ануитетите по оваа Одлука банките 
не ќе пресметуваат интерес, провизија и други на-
доместоци. 

3. Поблиски прописи за применување на оваа 
Одлука донесува, по потреба, Републичкиот сек-
ретаријат за' финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување. 

Бр. 09-2180/1 
16 август 1963 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р. 

204. 
На основа член 6 од Законот за изградба на 

инвестициони објекти („Службен весник на НРМ" 
бр. 33/62), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ОДНОСНО РАБОТИ 
ЗА ИЗГРАДБА СПРЕМА НИВНАТА ВРЕДНОСТ 

I 
Во Одлуката за определување на објекти од-

носно работи за изградба според нивната вредност 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/63) ,по точка III 
се додава нова точка IV која гласи: 

„По исклучок од одредбите од претходните 
точки на оваа одлука објектите и работите опфа-
тени со истине од подрачјето на град Скопје кои 
претрпеле штети од земјотресот од 26 јули 1963 
година, без оглед на вредноста на инвестицио-
ните вложувања, ќе се сметаат како помали об-
јекти. 

Градското собрание на град Скопје ќе ги оп-
редели објектите од претходниот став". 

и 
Досегашната точка IV станува точка V. 

III 
Оваа одлука влегува во сила qo денот на неј -

зиното донесување. 
Бр. 09-2177/1 

16 август 1963 година 
Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грлкчков, с, р, 

205. 
На основа точка 3 ед Одлуката за определу-

в а л е на стопанските организ,ации кои не вршат 
издвојување на задолжителните резерви на фон-
довите во 1963 година и кои можат средствата на 
тие резерви издвоени во 1961 и 1962 година, да ги 
корт^итат в^ 1963 година (,,Службен лист на СФРЈ" 

бр. 32/63), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ Н \ СТОПАНСКИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ КОИ НЕ ВРШАТ ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ПО-
СЕБНО ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА ФОНДО-

ВИТЕ ВО 1963 ГОДИНА 

1. Стопанските организации од член 12 од За-
конот за средствата на стопанските организации од 
подрачјето на град Скопје не вршат во 1963 година 
издвојување на посебна задолжителна резерва на 
фондовите во смисла на глава XI точка 1 став 1 од 
Општествениот план за стопанскиот развиток на 
Соци-јал! ктмчка Република Македонија за 1963 
година. 

2. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, Републичкиот секре-
таријат за финансии. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување. 

Бр. 09-2179/1 
16 август 1963 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Гр личков, с. р. 

206. 
На основа член 35 од Законот за кредитните 

и . други банкарски работи („Службен лист ' на 
СФРЈ" бр. 10/61 и 53/62), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ВЛО-
ЖУВАЊЕ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА СТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПОДРАЧЈЕТО 

НА ГРАД СКОПЈЕ 

1. Кредитите за вложување во основни сред-
ства кои Стопанската банка на СР Македонија ќе 
ги дава на работните организации од подрачјето 
на град Скопје чии основни средства се оштетени 
од земјотресот од 26 јули 1963 г. согласно Одлуката 
за одобрување кредити за вложување во основни 
средства на стопанските одрганизации од подрач-
јето на град Скопје кои претрпеле штета од зем-
јотресот од 26 јули 1963 година (Службен лист на 
СФРЈ" бр. 32/63), ќе се дава по пат на непосредна 
спогодба. 
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Градското собрание на град Скопје ќе ги оп-
редели стопанските организации од претходниот 
став. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување. 

Бр. 09-2178/1 
16 август 1963 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р. 

207. 
На основа член 7 став 1 од Законот за зaдoлh 

жително учество на граѓаните во отстранувањето 
на општа опасност („Службен весник на НРМ" бр. 
14/56), во врска со Член 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, донесувам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОТ-

СТРАНУВАЊЕТО НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМ-
ЈОТРЕСОТ ВО ГРАД СКОПЈЕ И ОКОЛИНАТА 

I 

Се укинува Наредбата број 1 од 27.VII.1963 
година за задолжително учество на граѓаните во 
отстранувањето на последиците од земјотресот во 
град Скопје и околината („Службен весник на 
СРМ" бр. 28/63). 

II 

Оваа наредба влегува во сила со денот на неј-
зиното донесување. 

Бр. 01-15511/1-63 
12 август 1963 година 

Скопје 
Републички секретар 

, за внатрешни работи, 
Боро Чаушев, с. р. 

208. 
На основа ^лен 44 став 1 точ. 3 и член 87 во 

врска со чл. 66 од Законот за здравствено осигу-
рување на земјоделците (Службен весник на НРМ" 
бр. 14/63), Управниот одбор на Фондот за задол-
жително здравствено реосигурување на земјодел-
ските производители на својата VII седница одр-
жана на ден 5.VII.1963 година донесе 

О Д Л У К А 

за делот од премиите за здравствено реосигурување 
на земјоделците што се издвојува за трошоците на 

службата. (режиски додаток) на Републичкиот 
завод за социјално осигурување — Скопје за 1963 

година 
I 

1. На Републичкиот завод за социј,ално осигу-
рување Ск,опје, за трошоците на службата за спро-
ведување на здравственото осигурување на земјо-

делците во 1963 година му припаѓа надомест во 
виси,на од 8,8(,/о од реализираните премии за рео-
сигурување во 1963 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1.1.1963 година. 

Бр . 03—1905/1 
5 јули 1963 година 

Скопје 
УПРАВЕН ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
Директор, Претседател, 

Душко Ѓорѓиев, с. р. Наум Пејов, с. р. 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11211/1 од 10 
јуни 1963 година, ја одобри промената на фамили-
ј а р н о ^ име на Цветковски Милан, роден на 29 ав-
густ 1930 годиш во Прилео, Битолска околија, од 
татко Димитрије и мајка Марија, така што во ид-
нина фамилијарната име ќе му гласи Тренков. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-11213/1 од 10 
јуни 1963 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Цветковска Љубица, родена на 
16 март 1932 година во Скопје, од татко Серафимов. 
Цветко и мајка Будимка, така- што во иднина ф а -
ми л и јавното име ќе и гласи Тренкова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (271) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-10300/1 од 27 
мај 1963 година, ја одобри промената ,на личното 
име на Ковач Феодор, роден на 16 јуни 1940 го-
дина во град Скопје, од татко Андреја и мајка 
Љубица, така што во иднина личното име ќе му 
гл,аси Христов Фери, 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (272) 

Републичкиот серкетаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-14269/1 од 16 
јули 1963 година, ја одобри промената на роденото 
име на Чоланчевска Елисавета, родена на ден 27 
март 1944 година во Солун, од татка Соломон и 
мајка Лили, така што во иднина роденото име ќе 
и гласи Бети. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (273) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20г.1108/1 од 17 
јуни 1963 година, ја одобри промената на роде-
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кого име на Младеновска Ленка, родена на ден 22 
маргг 1944 година во село Романовце, Кумановска 
околија, од татко Ангел и мајка Љуба, така игно во 
иднина роденото име ќе и гласи Стојка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (274) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-13172/1 од 28 
јуни 1963 година, ја одобри промената на личното 
име на Иванова Андонова Марија, родена на ден 
18 јуни 1928 година во Титов Велес, од татко Јо-
ванов Симон и мајка Трај кова Софија, така што 
во иднина личното име ќе и гласи Андонова Мар-
гарита. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (275) 

Републичкиот "секрета(ријат за внатрешни ра-
боти На СРМ, со решението бр. 20-12890/ од 27 
јуни 1963 година, ја одобри промената на фами-
лијармото име на Славев Ангелко, роден на ден 6 
ноември 1931 година во село Крајници, Титовве-
лешка околија, од татко Стеван и мајкга Илина, 
тана што во еднина фамилмјарното име ќе му 
гласи Спасовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (276) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
богги на СРМ, со решението бр. 20-11911/1 од 28 
јуни 1963 година, ја одобри променана на роденото 
име на Хасиќ Рехо, роден на ден 25 јануа,ри 1919 
година во село Буковица, општина Рожај , од татко 
Орч!о и мајка Мишка, такЈа што во иднина роде-
ното име ќе му гласи Даут^ 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (277) 

Државниот секретаријат за внатрешни ра-
боти на НРМ, со решението бр. 20-11185/1 — 1963 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Велков Рисгивој, роден на ден 1 марѓг 1940 година 
во село Гавато, Титовве л е т к а околија, од татко 
Мирко и мајка Марија, така што во и^нима роде-
ното име ќе му гласи Ристо. 

Оваа промена в а ж и од демот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ" (278) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-13118 од 3 јули 
1963 година, ја одобри промената на фамилијарао-
то име на Спасевска Слободанка, родена на ден 
24 април 1941 година во Битола, од родители: татко 
Ристев Кирил и мајка Пандора, стаќа' што во ид-
нина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе и гласи Симјановска, 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". ч (279) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр, 20-10741/1 од 10 
јуни 1963 година, ја одобри промената на личното 
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име на Гарипи Невзат, роден на ден 23 март 1937 
година во село Речане, Тетовска околија, од татко 
Ќемал и мајка Нурије, така што во иднина лич-
ното име ќе му гласи Ристеми Демирали. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (280) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-10742/1 од 12 
јуни 1963 година, ја одобри промената на фамили-
ја рното име на Алија Адем, ро,ден на ден 13 јуни 
1936 година во село Речане, Тетовска околија, од 
татко Али и мајка Зекије. Промената е одобрена и 
на Алија Хазбиј е, родена на ден 1 октомври 1942 го-
дина во село Речане, ,од татко Раман и мајка Зел-
киџе, така што во иднина фамилијарно!^ име ќе 
им гласи Горомани. 

Промената на фамилијарната име се протег-
нува и на неговото дете Африм, роден на ден 12 
август 1962 година во село Речане. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (281) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-10625/1 од 18 
јуни 1963 година, ј а одобри промената на фамили-
јарното име на Миновска Митровиќ Стана, родена 
на 13 октомври 1928 година во село Сливово, Ох-
ридска околија, од татко Миновски Ристо и мајка 
Велј;ана, така што во ,иднина фамилијарната име ќе 
и гласи Митровиќ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (282) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-13695/1 од 12 
јули 1963 година, ја одобри променада на личното 
име на Андоновски Васил, роден на 24 јули 1923 
година во село' Извор, Титоввелешка околија, од 
татко Стеван и мајка Стојна, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Паповски Васе. 

Озаа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (283) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ. со решението бр. 20-6193 од 3 април 1963 
година, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ име 
на Новаковски Горѓи, роден на ден 28 април 1923 го-
дина во село Преоовјани, Охридска околија, од 
татко Паунко и мајка Дука, така што во иднина 
ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе му гласи Треновски. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (175) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-12980/1 од 27 
јуни 1963 година, ја одобри промената на фамили-
ј а р н о ^ име на Алитов Шабан, роден 1936 година 
во село Грчец, Скопска околија, од татко Исљам и 
мајка Џеврија, така/ што во иднина фамилијарно^) 
име ќе му гласи Хандари. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (284) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-3484 од 12 март 
1963 година, ја одобри промената на фамилијзрно-
то име на Козмеску Коста, роден на ден 1 март 
1939 година во град Битола, од родители: татко 
Чезар и мајка Фанија, така што во иднина фами-
лии арното име ќе му гласи Ѓорѓиевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (285) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти ма СРМ, со решението бр. 20-10725 од 28 јуни 
1963 годиш, ја одобри промената на личното име 
на Стоја,новски Боривој, роден на ден 25 март 1931 
година во село Велмевци, Охридска околија, од ро-
дители: татко Вангел и мајка Доста, така што во 
иднина личното име ќе му гласи Митановски Боро. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (286) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-13119/1 од 3 
јули 1963 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Спасевски Томислав, роден на ден 
11 април 1963 година во град Битола; од родители: 
татко Наум и мајка Марија, така што во иднина 
фамилијариото име ќе му гласи Симјановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (287) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-10708/1 од 10 
јуни 1963 година, ја одобри промената на личното 
име на Јанков Радован, роден на ден 12 мај 1933 
година во село Бајково, Штипска околија, од татко 
Цветко и мајка Фидана, така што во иднина лич-
ното име ќе му гласи Цветков Трајан. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (288) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-11367/1 од 9 јули 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Ангеловски Веселин, роден на ден 1 декември 
1933 година во село Киселица, Кумановска околија, 
од татко Глигорија и мајка Гена, така што во ид-
нина роденото име ќе му гласи Василко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (289) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-12776/1 од 9 јули 
1963 година, ја одобри промената на личното име 
на Јованиевски Милорад, роден на ден 29 август 1937 
година во село Градец, Кумановска околија, а ж и -
вее во град Крагујевац, Крагујевачка околија, од 
татко Стоимен и мајка Љуба, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Тонев Миле. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (290) 

Бр . 29 - Стр. 569 . 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 2Q-10581/1 од 10 
јуни 1963 година, ја одобри промената на фамили" 
јарнсто име на Божинов Лазар, роден на ден 11 
март 1936 година во село Смодаре, Штипска око-
лија, од татко Јордан и мајка Зорка, тана што во 
иднина фамилијарност име ќе му гласи Пандевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (291) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-8724/2 од 28 јуни 
1963 година, ја одобри промената на личното име 
на Белули Белул, родан на ден 3 септември 1930 
година во село Србиново, Тетовска околија, од 
татко Азир! и мајка Амиде, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Сејдини Сабри. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето , 
во „Службен весник на fcPM". (292) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-13867/1 од 10 
јули 1963 година, ја одобри промената на фами-
лии арното име на Цветковски Александар, роден 
на 3 март 1926 година во село Збажди, Охридска 
околија, од татко Ангеле и мајка Доста. Проме-
ната на ф а м и л и ј а р н о ^ име се протегнува и на ма-
лолетните му деца, и тоа: Цветковска Виолета, ро-
дена на 25 април 1963 година и Цветковска Горица 
родена на 19 април 1955 година и двете родени во 
Скопје, така што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе 
им гласи К а р а л и е в с к и односно! Кара д ановска 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (295) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-13866/1 од 10 
јули 1963 година, ја одобри промената на фамили-
ј а р н о ^ име на Цветковска Љубица, родена на ден 
7 февруари 1935 година во село Стојмирово, Штип-
ска околија,, од татко.' Илија и мајка Ефрудита, 
така што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе и гласи 
Карадаковска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (296) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-10710 од 10 јуни 
1963 година, ја одобри примена,та на фамилијар-
н о ^ име на Ѓорѓиев Горѓи, роден на 3 август 1935 
година во град Титов Велес, Титоввелешка околи-
ја, од татко Славко ,и, мајка Марија, така што во 
иднина фамилијарното име ќе му гла,си Перковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (297) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-10711 од 10 јуци 
1963 година, ја одобри промената на фами ли ј зр-
ното име на Ѓорѓиева Александра, родена на 4 ја -
нуари 1944 година во град Титов Велес од татко 
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Хрлевчанец Атанас и мајка Зора,1 така што во 
иднина фамилијарното име ќе и гласи Перковска, 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (298) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината Кисела Вода — Скопје бр. 02-5620/37 
од 5.VI. 1963 година, во регистарот на установите со 
самостојно финансирање е запишана установата 
под назив: Угостителско училиште со практична 
обука — Скопје. Предмет на работењето на учи-
лиштето е: оспособување ученици за квалифику-
вани работници од угостителска пракса на сто-
панството и одржување по потреба семинари, кург-
севи и испити за работници. 

Училиштето е основано од Народниот одбор 
на општината Кисела Вода — Скопје, со реше-
нието бр. 760 од 22.III.1961 година. 

Училиштето ќе го застапува Спасовски Киро, 
директор, и Иванова Душанка, секретар. 

Бр. 03-5620/37 од Народниот одбор на општината 
Кисела Вода — Скопје. (804) 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината Кисела Вода — Скопје бр. 02-222 од 5.VI, 
1963 година е запишана во регистарот на устано-
вите со самостојно финансирање установата под 
назив: Осумгодишно основно училиште „Глигор 
Прличеви, со седиште во населбата „13 ноември" — 
Скопје'. Предмет на работењето на училиштето е: 
џаставноквоспитно образован процес. 

Училиштето е основано од Народниот одбор 
на општината Кисела Вода — Скопје, со решението 
бр. 1559 од 25.IV.1963 година. 

Училиштето ќе го застапува управителот Б о -
јановски Гоко. 

Бр. 02-222/63 од Народниот одбор на општи^ 
ната Кисела Вода — Скопје. (831) 

Патролниот одбор на општината Неготино об-
,јавува дека во регистарот на здравствените уста-
нови, регистарски број 1, страна 3 е извршена про-
мена на фирмата на Домот за народно здравје во 
Неготино и во иднина ќе гласи: Здравствен дом — 
Неготино. 

Од Народниот одбор на општината Неготино 
бр. 03-1698 од 6.V.1963 година. (796) 

На основа решензието ца Одделението за сто-
панство на Општинското собрание на општината 
Титов Велес бр. 03-7111/1 од 2.VII.1963 година за-
пишана е во регистарот на установите со самостој-
но финансирање, страна 23, рег. бр. 23, установата 
под назив: Градска библиотека — Т и ^ в Велес. 

Предмет на работењето на установата е: 
— ја организира својата стручна и методска 

работа според условите и можностите; 

— набавува, стручно обработува, чува и дава 
на користење библиотечен материјал; 

— ја популаризира книгата преку најпогодни 
форми на работа, преку литературни среќавања, 
тематски и опш,ти изложби на книги, предавања 
и други форми; 

— врши меѓубиблиотечна размена на библи-
отечни материјали со библиотеките од територи-
јата на општината и други библиотеки во СФРЈ, 
со исклучок на реткиов материјал; 

— позајмува библиотечни материјали согласно 
Правилникот за меѓу библиотечно1 позајмување од 
сите библиотеки на територијата на СРМ. 

Установата е основана со решението на На-
редниот одбор на општината Титов Велес, бр. 
4120/1 од 10.V.1961 година. 

Орган надлежен за работите на установата е 
Одделението за општествени служби на Општин-
ското собрание на општината Титов Велес. 

Установата ќе ја потпишува и застапува рако-
водителот Раца Ѓорѓова. 

Од Одделението за стопанство на Општинското 
собрание на општината Типов Велес, бр. 03-7111/1. 

Собранието на општината — Одделение за оп-. 
штествени служби —,Охрид, согласно со решението 
бр. 05-10630/1 од 7. VIII.1963 година изврши упис во 
регистарот на здравствените установи на страна 34 
под реден број 1 на Климатското летовалиште 
„Здравје" — Охрид. 

Дејноста на установата е: давање медицинска 
помош на рековаласцентите и телесно исцрпените 
лица според утврдените медицински индикации. 

Установата е основана од Републичката заед-
ница за социјално осигурување на работниците, 
Скопје, во согласност qo Советот за народно здравје 
на Сообранието на општината Охрид, со решението 
бр. 02-1864/1 од 5 VII.1963 година. 

Со установата управуваат совет и управен од-
бор. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Советот за народно здравје на Собра-
нието на општината Охрид, 

Установата ја застапува ЈБ атковски Трајан, 
управител на установата. 

Од Собранието ',на општината Охрид. 

Изгубеното уверение за отпуст од државјан-
ство бр. 20-4722/62 од 7.VII. 1963 година, изд,адено од 
РСВР — Скопје на име Али Зекир Адеми, Скопје, 
се огласува за неважно. - (1937) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на ,претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 300, страна 1231, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за огреани, градежни и же^ 
лезарски материјал На големо и мало „Тесла" од 
Тетово — Продавница број 8 во Тенково, плоштад 
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„Маршал Тито" бр. 32. Предмет на работењето на 
продавницата е: ќе работи со куќен и канцелариски 
мебел, кујни, спални, комбиновани соби,, муша ми, 
страгули, теписи, линолеум, детски, дрвени и по-
шле л о вани производи и друго. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за огревни, траг 
дежни и железарски материјал на големо и мало 
„Тесла" од Тетово, а согласно со решението, на На-
родниот одбор на општината Тетово, бр.04-218/1 од 
10.1.1963 година. 

Раководител на продавницата е Перо Ристов-
ски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 137/63. (278) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
де^ка во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 300, страна 1231, е з а п и ш а т под фирма: 
Трговско претпријатие на големо и мало за огрев-
н о градежни и железарски материјали, „Тесла" од 
Тетово — Продавница број 12 во Тетово, ул. „Илин-
денска". Предмет на работењето да продавницата е: 
продажба на нафта и нафтени деривати, мазива, 
уља и масти, петролеј, друг вид на горива и спирт 
и продажба ш разни делови за сите видови мо-
торни возила и др. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
за сгревки, градежни и железарски материјали 
„Тесла" од Тетово, а согласно со решението на На-
родниот одбор на општината Тетово, бр. 04-218/1 од 
10.1.1963 година. 

Раководител на продавницата е Миле Кочев-
ски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното) претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 128/63. (281) 

КОНКУРСИ 
На основа член 245 од ЗЈС, Конкурсната коми-

сија на Советот за просвета на Општинското со-
брание на општината Гевгелија по прибраните од-
луки за распишување конкурси донесеш! од учи-
лишните одбори 

р а с п и т у Bia 
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на испразнетите места за наставно-
н а у ч е н персонал во училиштата и другите вос-
питни установи на подрачјето на општината Гев-
гелија за учебната 1963/64 година 

1. ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ И ГИМНАЗИЈА -
ГЕВГЕЛИЈА 
— професор по македонски јазик 1 
— професори по француски јазик 2 
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— професор по латински јазик 1 
— професори или наставници по математика 3 
—4 професори или наставници, по физика 2 
— професор по хемија или технологија 1 
— економист дипломиран за книговодство 1 
— наставник или стручен учител по ф и -

зичко воспитување 1 
— наставник, стручен учител или учител со 

пракса по ОТО 1 
— стручен учител по предвојничка обука 1 
УСЛОВИ: За професорите завршен соодветен 

факултет, за наставниците соодветна група на Пе-
дагошката академија, стручните учители соодветно 
стручно! училиште, а за предвојничка обука, треба 
да биде стручен уичтел — резервен офицер со пет 
годишна практика. 
2. ИНТЕРНАТ НА ЕКОНОМСКОТО УЧИЛИШТЕ И 
ГИМНАЗИЈАТА - ГЕВГЕЛИЈА 

— вослитачада 1 
3. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,,ВЛАДО КАНТАРЏИЕВ" 
- ГЕВГЕЛИЈА 

— наставници по матема,тика и физика 3 
— наставник по хемија и биологија 1 
— наставник по англиски јазик 1 
— наставник по историја 1 
— учител за одделенска настава со стручен 

испит 1 
4. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ МИСИРКОВ" 
- ГЕВГЕЛИЈА 

— наставник по англиски јазик 1 
— наставник по математика и физика 1 
— наставник по географија 1 

5. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ СЕЛО НЕГОРЦИ 
— наставник по математика и физика 1 
— наставник по биологија и хемија 1 
— наставник или стручен учител по ОТО 1 

6. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ СЕЛО МИРАВЦИ 
— наставници по македонски јазик и српско^ 

хрватски 2 
— наставник по, француски јазик 1 
— наставници по математика и физика 2 
— наставник по 'историја и географија 1 
— стручен учител по физичко воспитување 1 
— учител за одделенска настава 1 

7. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ СЕЛО ПЕТРОВО 
— управител-учител со комбинирана пара-

лелка од две одделенија 1 
—, учител со којмбииирана паралелка од 

две одделенија 1 
8. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ СЕЛО ДАВИДОВО 

— учител со комбинирана паралелка од 
две одделенија 1 

УСЛОВИ: Во Интернатот и училиштата под 
број 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 за наставниците завршена 4 

соодветна група на П е д а г о ш к а ^ академија^ за од-
деленските учЈители и вое пијачката учителска шко-
ла, а за етручнЈигге учители соодветно стручна учи-
лиште или висококвалификувани столар за ОТО. 

Кандидатите што сакаат да конкурираат треба 
да поднесат молба таксирани со 50 динари таксена 
вдарка и сите потребни документи за доказ та, обра-
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зованието, оценувањето, стручен испит, прослужено 
време и изјава дека немаат обврска ако биле ети-
лен диј анти. 

Документите да се достават до самите учи-
лишни од,бори ДО 25. август 1963 година. Во молбата 
кандидатите треба да ја наведат својата точна ад-
реса кадје ќе се наоѓаат во времето од 25 до 31 ав-
густ 1^63 година за известуваше. 

Ка,ндидатите кои за прв пат ќе стапат во 
служба треба да ги достават сите документи по 
член 31 од Законот за јавните службеници. 

Во училиштата под број 5, 6, 7 и 8 е обезбе-
дено бесплатен стан односно надоместок и огрев, 
а во село Петрово и додаток за тешки услови од 
3.000 динари. 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Референт по регрес, 
2. Референт за финансиска анализа 
3. Раководител на сметководството 
4. Статистичар и 
5. Благајник 

У С Л О В И : 
Под точка 1: — висока стручна спрема — со 

судиски или адвокатски испит и најмалку 6 години 
работен стаж во струката. 

Под точка 2: — висока стручна спрема и на ј -
малку 3 години работен стаж во струката. 

Под точка 3: — виша стручна спрема и 3 години 
мини,мален стаж во струката. 

! Под точка 4: — средна стручна спрема и на ј -
малку 3 години работен стаж во струката. 

Под точка 5: — средна стручна спрема и на ј -
малку 3 години работен стаж во струката. 

Плата според Правилникот за расподелба на 
личниот доход на работниците во Републичкиот за-
вод за социјално осигурување. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. 

Заинтересираните кандидати за поблиски ин-
формации можат да се јават во Заводот секој ден 
од 7—14 часот — соба, број 20. 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ПРИРОДНО-
МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

I. За прием во служба на факултетски настав-
ници и соработници: 

— еден наставник (во сите звања) по предме-
тот Електроника на Катедрата по физика; 

— еден асистент на Катедрата по математика; 
— дваица асистенти на Катедрата по физика; 
— еден асистент на Катедрата по хемија. 

И. За преизбор на по еден асистент: 
— на Катедрата по физика 
— на Катедрата по хемија 
— на Катедрата по биологија 
— на Катедрата по географија два асистента 
— во Ботаничката градина. 
Кандидатите што се пријавуваат з,а работните 

места под точка I треба да ги исполнуваат соодвет^ 
ните услови за звањето за кое се пријавуваат, пред-
видени според чл. 170—175 од Законот за високото 
школство на НРМ. 

Пријавите со потребните документи според чл. 
31 од Законот за јавните службеници, диплома за 
завршен факултет и список на научни и стручни 
трудови, до колку ги има, со потребните такси, се 
поднесуваат до' Секретаријатот на Природно-мате-
матичкиот факултет — Скопје . ' 

Конкурсот трае еден месец по објавувањето 
му, односно до пополнување на работните места. 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА - СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место референт 
за правни работи 

УСЛОВИ: — Завршен правен факултет и на ј -
малку 5 години практика во струката. 

Плата според Законот за јавните службеници. 
Молбите заедно со документите предвидени во 

член 31 од ЗЈС и кратка биографија се доставуваат 
до Секретаријатот. Лицата во работен однос подне-
суваат и писмено одобрение од надлежниот старе-
шина дека можат да конкурираат на овој конкурс. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. (898) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ФИЛХАРМО-
НИЈАТА НА СРМ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за прием на 6 стални музичари во својот камерен 
и симфониски оркестар и тоа: 

четири виолини 
една виола и 
еден фагот 
УСЛОВИ: Кандидатите треба да достават пис-

мена молба во која ќе бидат наведени нивните ква-
лификации и досегашната работа. 

Настап на работа од 1 септември 1963 год. 
Платите сѕ определуват според постојните за-

конски прописи за персоналот во уметничките 
установи. 

Молбите се примаат до 25 август 1963 год. 
Ако работните места не се пополнат до одреде-

ната дата, конкурсот е отворен до нивното попол-
нување. 

Молбите се примаат на адреса: Филхармонија 
на СРМ, ул. „Ленински Комсомол" број 30. 

(910) 
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КОМИСИЈАТА ЗА ЗАСНОВАЊЕ И ОТКАЖУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИОТ ОДНОС ПРИ КОМУНАЛ-

НИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ - БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување нд работното место РЕФЕРЕНТ за 
склучување ;на договори и контрола на боловањата 
УСЛОВИ: 

Кандидатите да имаат завршено виша школа 
за социјални работници и над 5 години практика. 

Молбите со куса биографија и документите по 
чл. 11 од Правилникот за работните односи На За-
водот (чл. 31 од-ЗЈС), се доставуваат до Комисијата 
за засновање и откажување на работниот однос при 
Комуналниот завод за социјално осигурување т-
Битола, во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот. 

Комисијата за службенички работи на Општин-
ското собрание на општината Кукуречани, на основа 
член 21 од Законот за јавните службеници 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. Референт по имотно-правни односи 

УСЛОВИ: 
а) висока стручна спрема и практика или 
б) виша управна школа и две години практика. 
Плата според Законот за јавните службеници, 

а положајната плата според Одлуката за положај-
ните плати на службениците на Општинското со-
брание на општината Кукуречани. 

Молбите со предвидените документи во чл. 31 
од Законот за јавните службеници, се доставуваат 
до Општинското собрание на општината Кукуре-
чани. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето односно до пополнување на работноно место. 

На основа член 21 и 33 од Законот за јавните 
службеници, Комисијата за службенички работи 
на Собранието на општината Крива Паланка 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
— Референт зја план, инвестиции и статистика 

во Отсекот за стопанство 
У С Л О В И : 

Виша стопанска школа и 5 години практика. 
Основна плата по Законот за јавните службе-

ници, а положај на по Одлуката за положај ките 
плати на службениците на Собранието на општи-
ната Крива Паланка. 

Молбите со документи по чл. 31 од Законот за 
јавните службеници, како и документите за школ-
ската спрема и години на служба, се доставуваат до 
Собранието на општината Крива Паланка — Ко-
мисија за службенички работи, во рок од 15 дена 
по објавувањето на конкурсот. 

Бр. 29 - Стр. 573 . 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ГЕОДЕТСКАТА 
УПРАВА НА СРМ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на едно работно место и тоа: 
1 Геодетски инженер I врста. 
УСЛОВИ: Кандидатот да има завршено тех-

нички факултет — геодетски отсек со практика 
најмалку 2 години. 

Плата според Законот за јавните службеници, 
а положај на плата по решението на Геодетската 
управа на СРМ. 

Документите да се доставуваат по чл. 31 од 
Законот за јавните службеници. 

Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-
ното место. (938) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД НА СР 

МАКЕДОНИЈА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување упразнето работно место РЕФЕ-
РЕНТ ЗА "РАБОТНИ ОДНОСИ во Одделението за 
работни односи и социјално осигурување. 

УСЛОВИ: Службеник од I врста со најмалку 
20 години работен стаж од кои над 5 години да ра-
ботел на работни односи. 

Платата по Законот за јавните службеници. 
Молбите со куса биографија и д о к у м е н т по 

чл. 31 од Законот за јавните службеници, се доста-
вуваат до Републичкиот Секретариј ат за труд да 
СРМ во рок од 15 дена од објавувањето на кон-
курсот. (947) 

ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ -
ТЕТОВО И ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВА-
НИЕ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА ПРИ ЗАВОДОТ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

I. За пополнување на работните места во Заводот: 
1. Секретар на Заводот 1 
2. Референт за професионална ориентација 1 
3. Референт за запослување 1 
4. Благајник (ликвидатор) 1 

И. За пополнување на работените места во Центарот: 
1. Инструктори на Центарот за стручно 

оспособување и преквалификација на 
на работници при Заводот 4 

УСЛОВИ: 
Под точка 1/1 кандидатите треба да имаат пра-

вен факултет, соодветна виша школа, или средна 
школа, управна струка, со најмалку 5 год. практика 
и положен стручен испит. 

Под точка 1/2 кандидатите треба да имаат ф и -
лозофски фактултет (педагошка група), виша пе-
дагошка школа, учителска школа со положен др-
жавен испит и практика во струката над '2 год. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Под точка 1/3 кандидатите треба да имаат ви-
ша социјална школа, средна социјална школа, сре-
дна стручна спрема оо положен државен испит и 
над 2 год,.практика во службата. 

Во колку не се пријават кандидати со' посо-
чената школска спрема доаѓаат во обзир и апсол-
венти на соодветни виши школи. 

Под точка 1/4 кандидатите треба да имаат 
средна стручна спрема или нижа стручна спрема со 
положен испит за звањето режисер или сметково-
дител и практика над 3 год. во струката. 

Под точка II/1 кандидатите треба да имаат ф и -
лозофски факултет, виша педагошка школа или у-
чителска школа. 

Во колку не се пријават кандидати со посоче-
ните школи,, доаѓаат во обзир и апсолвенти на со-
одветните факултети или виши школи, односно 
квалификуван или високовалификуван мајстор 
од градежната струка. 

За сите работни места, распишани по конкур-
сот плата спрема Законот за јавните службеници, 
положај ната плата по Одлуката за положајнитге 
плати на Заводот и Центарот при Заводот, а за ли-
цата од просветна струка под точка 1/2 и II/1 и по-
себен додаток од 2—6.000.— динари. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето, а во 
случај на неисполнување на работните места кон-
курсот останува отворен до пополнувањето. 

Молбите таксирани со 50 дин. таксени марки 
и потребните документи по чл. 31 од Законот за 
јавните службеници кандидатите да ги достават до 
Заводот за заштедување на работници — Тетово. 

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ПРИ ГИМНАЗИЈАТА 
„МИТКО ПЕНЏУКЛИСКИ" ВО-КРАТОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување работното место: 
Секретар на училиштето. 
УСЛОВИ: За работното место секретар на Гим-

назијата „Митко Пенџуклиски" во Кратово, канди-
датот треба да има завршено средно образование. 
Настап на работа од 1 септември оваа година. 

Молбите ^таксирани со 50 динари, кандидатите 
треба да ги достават до училишниот одбор најдо-
цна до 30 август оваа година. 

На основа член 244 од Законот за јавните слу-
жбеници и предлозите на училишните одбори, Со-
ветот за просвета при Општинското собрание Пе-
тровец, 

р а с п и ш у в а 

Д ОПО ДНИТЕ Л ЕН" КОНКУРС 
за пополнување на упразнетите работни места во 
Основните училишта од подрачјето на Општинана 

за учебната 1963/64 година 
I. Основно училиште Колонија Идризово: 

1. наставник по математика — физика 1 

II. Основно училиште во с. Миладиновци: 

1." Наставник по српско-хрватски јазик 1 
2. Наставник по физика — математика 1 
3. Наставник по музичко воспитување 1 
3. Наставник по француски јазик 1 

III. Основно училиште во село Петровец 

1. Наставник по историја — географија 1 
УСЛОВИ: За работните места наставник за-

вршена педагошка академија или апсолвент на со-
одветна група. 

За сите работни места по овој конкурс обез-
беден бесплатен стан и огрев според Уредбата. 

Во прв ред за прием доаѓаат лица што ќе жи-
веат во местото на службување. 

Кандидатите што ќе конкурираат да ги подне-
сат следните документи и тоа: 

1. Кандидатите што се во работен однос: 
а) Молба таксирана со 50 динари таксена 

марка; 
б) Препис од дипломата од образование и стру-

чен испит; 
в) Последни решенија за звањето и положај -

ната плата; 
г) Оценувачки листови за последните 2 го-

дини; и 
д) Согласност од установата за конкурирање. 
2. Кандидатите што прв пат стапуваат на ра-

бота потребните документи по член 31 од Законот 
за јавните службеници. 

Бараните документи се доставуваат до учи-
лишните одбори на основните училишта. Неком-
плет-ирани документи нема да се земаат во обзир. 

Конкурсот ќе трае до 20.VIII.1963 година. 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ УЧИЛИШ-
ТЕТО ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ВО ШТИП, 

ВРЗ ОСНОВА НА ОДЛУКАТА НА ШКОЛСКИОТ 
ОДБОР 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на следното работно место' за 
учебната 1963/64 година: 

1. професор по англиски јазик 1 

УСЛОВИ: 

Кандидатите треба да имаат завршено фило-
зофски факултет. 

Плата по Законот за јавните службеници (по-
ложај на по одлука на Школскиот одбор) а по евен-
туално д,онесување на правилниците, по правил-
никот на училиштето. 

Молбите со сите погребни документи по чл. 31 
од Законот за јавните службеници да се доставу-
ваат до Училишниот одбор при училиштето за ме-
дицински сестри — Ш т и п , до 31.VIII. 1963 год. 
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На основа член 244 од Законот за јавните слу-
жбеници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 53/57 год.) 
и ПравилникЈот за спроведување на конкурсите за 
пополнув-ање на слободните места на наставен и 
воспитен персонал во училиштата и другите вос-
питни установи („Службен весник на НРМ" бр. 
16/58 год.), а Hat основа решенијата на училишните 
одбори за распишување на конкурси, Советот за 
просвета при НО на општината Берово 

р а с п и ш у в а х 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување слободните места за наставниот и 
воспитниот персонал во училиштата и другите вос-
питни установи на подрачјето на општината Берово 
за учебната 1963/64 година 

I - УЧИЛИШТА ОД И СТЕПЕН 

1. Гимназија „Аца Русковски" — Берово 

— еден професор по македонски јазик 
— два професора по француски Јазик 
— еден професор па енглески јазик 
— еден професор но руски јазик 
— еден професор по немски јазик 
— еден професор по историја 
— еден професор по логика и психологија 
— еден професор по биологија 
— еден професор по организација 
— еден професор по политичка економија 
— еден професор по право со кореспонденција 
— еден наставник или стручен учител по оп-

што-техничко образование 
— еден наставник или стручен учител по ли-

ковна умеггност 
— еден наставник по музичко образование 
УСЛОВИ: За звање професор — завршен со-

одветен факултет; за местото професор1 по биологи-
ја може да конкурираат и лица со завршен друг 
соодветен факултет. 

За звањето Наставник — Виша школа и 
За звањето Стручен учител — Средно"струч-

но училиште. 

II - УЧИЛИШТА ОД I СТЕПЕН 

1. Основно училиште „Ацо Русковски" — 
с. Двориште 

— еден наставник до/ македонски јазик и срп-
скохрватски јазик 

— еден наставник по историја и географија ' 
— еден наставник по француски јазик 
— еден наставник по математика и физика 
- г еден наставник по биологија со хемија 
— два учитела за одделенска настава 

2. Основно училиште „Даме Груев" — с. Русиново 
— еден наставник по македонски јазик 
— еден наставник по математика и физика 
— еден наставник по историја и географија 
— еден наставник или стручен учител по му-

зичко воспитување 

3. Основно училиште „Кирил и Методи" — 
с. Владимирово 

— еден наставник по биологија и физика 
— еден наставник по француски јазик 

4. Основно училиште „Коле Неделковски" — 
с. Мачево 

— еден учител за одделенска настава 

5. Основно училиште „Климент Охридски" — с. 
Будинарци 

— еден наставник по биологија и запознавање 
на природата 

— еден наставник по математика и физика 

6. Основно училиште „Гоце Делчев" — 
с. Митрашинци 

— два учитела за одделенска настава 
УСЛОВИ: За упразнетите места во сите полни 

основни училишта покрај наставници со завршена 
Педагошка академија можат да конкурираат и учи-
тели со долгогодишна практика во предавање на 
одделни предмети BIO одделенијата од V — VIII. 

За сите наставници и учители на село им е 
обезбеден стан и огрев според законските прописи. 

За с. Двориште и Митрашинци има посебен 
додаток според Уредбата во висина до 5.000, одно-
сно 3.000.— динари. 

ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

Кандидатите што ќе конкурираат треба да 
поднесат таксирани молби до училишните одбори 
на соодветните училишта каде што ќе конкури-
раат. 

Кон молбата треба да се приложи: 
а) кандидати што се во работен однос: 
— препис од дипломата за образование и стру-

чен испит 
— последните оценети решенија за звањето и 

положај ната плата 
— оценувачки листови за последните 2 го-

дини 
— одобрение — потврда од органот надлежен 

за назначување со кое се овозможува — одобрува 
на кандидатот да конкурира по дополнителниот 
конкурс; 

б) кандидати што прв пат стапуваат на слу-
жба си,те потребни документи по чл. 31 од Законот 
за јавните службеници. 

Конкурсот ќе трае заклучно до 25.VII 1.1963 
година. 

Молбите со некомплетирани документи не се 
земаат во предвид, како и поднесени по оваа дата 
нема да се земаат на разгледување. 
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На основа чл. 244 и 245 од Законот за јавните 
службеници и чл. 10 од Правилникот за спроведу-
вање па колку реите за пополнување на местата на 
наставниот и воспитниот персонал во училиштата 
и другите воспитни установи, комисијата за рас-

I пишување На конкурси при собранието на оп-
штината Градско, 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите работни места на 
наставно-воспитниот персонал во учебната 

1963/64 година 

1. ОСНОВНО ОСУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ -
ГРАДСКО 
— наставник по македонски и српски јазик 2 
— наставник по математика 
— наставник по физика и хемија 
— наставник по запознавање на природата 
— наставник по историја и општество 
— наставник по географија 
— наставник по музичко воспитување 

2. ОСНОВНО ОСУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ -
с. РОСОМАН 
— наставник по македонски јазик 
— наставник по српско-хрватски јазик 
— наставник по француски јазик 
— наставник по историја и географија 
— наставник по математика и физика 
— наставник по биологија и, хемија 
— наставник по музичко воспитување 
— наставник по оган. тех. образование 
— наставник по ликовно воспитување 
— стручен учител по основи на физичкото 

и здравственото воспитување 1 

3. ОСНОВНО СЕДУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ -
с. Д. ЧИЧЕВО 
— наставник по математика и физика 1 
— наставник по биологија и хемија 1 
— наставник по историја и географија 1 
— наставник по француски јазик 1 

4. ОСНОВНО СЕДУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ -
с. СИРКОВО 
— наставник по математика и физика 1 
— наставник по биологија и хемија 1 
— наставник по македонски и српски јазик 1 
— наставник по француски јазик 1 
— наставник по општо технич. воспитување 1 

5. ОСНОВНИ ЧЕТИРИГОДИШНИ УЧИЛР1ШТА 
— учител 1 за одделенска настава во основно 

училиште с. Крушевица. 
— учител 1 за одделенска настава во основно 

училиште с. Мрзен Ораовец. 

УСЛОВИ: 

За наставниците завршена ВПШ, ВПШ без 
дипломски испит со завршени сите испити, од вто-
ра година, завршена трета година на филозофски 
факултет или учителска школа со положен стру-
чен испит. 

За четиригодишните училишта со учителска 
школа и положен стручен испит или учителска 
школа еп дипломски испит. 

За селата Мрзен Ораовец и Крушевица ќе се 
плаќа посебен додаток за потешки услови од 3000 
до 4000 илјади динари. 

Во основните училишта Градско, Росоман, 
Сирково и Долно Чичево постои електрично освет-
ление. 

Молбите со сите потребни документи по чл. 31 
од Законот за јавните службеници и потврда од 
надлежниот орган дека кандидатов е ослободен да 
конкурира на дополнителен конкурс, се поднесу-
ваат до Општинската конкурсна комисија за спро-
ведување на конкурсот за наставно воспитен пер-
сонал на Општинското собрание на општината 
Градско. (997) 

СОДРЖИНА ' 
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202. Одлука за основање и утврдување на де-
локругот на одборите на Извршниот совет 565 

203. Одлука за одлагање на плаќањето ануи-
тети по кредити,те дадени од средствата на 
Републиката на работните организации од 
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206. Одлука за условите за даваше кредити за 
вложување на основни средства на стопан-
ските организации од подрајчето на град 
Скопје — — — — — — — — — 566 

207. Наредба за укинување ,на Наредбата за 
задолжително учество на граѓаните во от-
странувањето на последиците од земјотре-
сот во град Скопје и околината — — — 567 

208. Одлука за делот од премиите за здрав-
ствено реосигурување на земјоделците што 
се издвојуваа за трошоците на службата 
(режиски додаток) на Републичкиот за,вод 
за социјално осигуруваше — Скопје за 
1963 година — - - - - - - - 567 
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