
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 7 април 1965 
С к о п ј е 

Број 11 Год. XXI 

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

93. 
На основа член 39 од Законот за државната 

управа („Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/56), во 
врска со член 1 од од Уставниот закон за спроведу-
вање на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 

И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. Се разрешува од должност помошник на ре-
публичкиот секретар за народно здравје и соци-
јална политика ДАНА АНДРЕЕВА, поради зами-
нување на нова должност. 

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

Бр. 17-641/1 
22 марг 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р. 

94. 
На основа член 117 од Законот за придонесите и 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/65), Републичкиот секретар за финансии пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ И ДАНОЦИТЕ СО ЧЕКОВНИ УПЛАТНИЦИ 

Член 1 

Уплатувањето на придонесите и даноците со че-
ковна уплатница се врши преку организациите овла-
стени за вршење платен промет. 

Член 2 

Чековната уплатница се состои од четири дела и 
покрај елементите, пропишани од Службата за оп-
штествено книговодство, го содржи: видот и висина-
та на долгот, трошоците на извршувањето, каматата 
и предупредување дека чековната уплатница се сме-
та како индивидуална опомена. 

Член 3 

На задната страна од чековната уплатница се 
внесуваат расчленето: должните придонеси и дано-
ци од минатиот период, стасаните редовни обврски 

за тримесечјето за кое се издава чековната уплат-
ница и пресметаната камата за ненавременото упла-
тување на обврските. 

Член 4 
Чековните уплатници се доставуваат на обврз-

ниците преку извршните органи на општинското со-
брание односно месната канцеларија или по пошта. 

Член 5 

По потпишување на доставницата за врачување 
на чековната уплатница, со назначување датата на 
врачувањето од страна на лицето означено на неа 
како и на врачителот, истата се враќа на надлеж-
ниот орган на општинското собрание каде обврзни-
кот се облага со придонес односно данок. 

Член 6 

Купувачот, при јавната продажба, сумата за ку-
пените предмети ја уплатува со чековна уплатница 
во име и на сметка означена во распоредното реше-
ние. 

Член 7 

Чековната уплатница му се врачува на обврзни-
кот на придонесот односно данокот најмалку 15 дена 
пред предвидените рокови за плаќање. 

По барање на обврзникот надлежниот орган из-
дава чековна уплатница и пред предвидените ро-
кови за стасаноста на обврските. 

Член 8 

За неуплатените чековни уплатници се води 
евиденција. 

Евиденцијата се устројува врз основа на достав-
ниците за врачување на чековните уплатници и из-
вестието за уплатување. 

Член 9 

Евиденцијата за неуплатените чековни уплат-
ници се води по населени места (села, населби, реони 
и улици). 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Број 05-974/1 
31 март 1965 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Илија Спировски, с. р. 
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95. 
На основа член 102 став 1 од Законот за избор 

на пратеници во Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Републичката изборна коми-
сија за избор на пратеници на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 

дека на 4 април 1965 година во општинските со-
бранија за изборите што ќе се одржат на 18 април 
1965 година се избрани следниве кандидати за пра-
теници на Републичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија во овие из-
борни единици: 

1. ГРУЈО СКИ И. ТРАЈЧЕ - во изборната еди-
ница БИТОЛА IV 

2. ТРАЈКОВСКИ А. БОРИС - во изборната 
единица БИТОЛА VI 

3. АПЧЕВСКИ П. ДОЈЧИН - во изборната 
единица БИТОЛА VIII 

4. ПЕЧИЈАРЕСКА НАДА - во изборната 
единица ПРИЛЕП I 

5. ДИМИТРОВСКИ КИРО - во изборната еди-
ница ПРИЛЕП IV 

6. ПАШОСКИ КИРО — во изборната едини-
ца ПРИЛЕП VI 

7. БИЉАНОВСКИ ЗЛАТЕ — во изборната еди-
ница КРУШЕВО 

8. ПОПОВСКИ СТ. ДУШКО - во изборната 
единица ДЕМИР ХИСАР 

9. ЌЕМАЈЛИ ЌЕРИМ ШАБАН - во изборна-
та единица ДЕБАР 

10. БЛАЖЕВСКИ МИРЕ - во изборната еди-
ница КИЧЕВО I 

11. ГОРИЧАН НИКОЛА - во изборната еди-
ница ОХРИД II 

12. ТАНЕСКИ ИЛИЈА - во изборната едини-
ца ОХРИД III 

13. ЈОВКОВСКИ ВАСИЛЕВ ЈОВКО - во из-
борната единица РЕСЕН II 

14. МАЛЕСКИ КРСТЕ ВЛАДО - во изборната 
единица СТРУГА I 

15. ШУ РБ АНОВ СКИ СИМОН ДУШАН - во из-
борната единица СТРУГА III 

16. ГЛИГОРОВ ИВ. МИЛАН — во изборната 
единица КРАТОВО 

17. НИКОЛОВСКИ ТОДОРОВ АНГЕЛКО - во 
изборната единица КРИВА ПАЛАНКА I 

18. ЏИМРЕВСКИ М. КИРО - во изборната еди-
диница КУМАНОВО II 

19. МЕМЕТИ ВЕЛИ ЕВЗИ — во изборната еди-
ница КУМАНОВО III 

20. ЈАКИМОВСКИ ЈОВ. ЉУБЕ - во изборна-
та единица КУМАНОВО IV 

21. АРСОВСКИ Р. ДУШКО - во изборната еди-
ница КАЛЕ I 

22. ВЕЛИ АКИ СЕДАТ — во изборната единица 
КАЛЕ III 

23. ИВАНОВСКИ ЛАЗОВ ОРДЕ - во изборната 
единица КАЛЕ VII 

24. ТОДОРОВСКИ ЈАКОВ ЖИВКО - во из-
борната единица КАЛЕ VIII 

25. КЕРАМИТЧИЕВ МИХАЈЛО - во изборната 
единица КИСЕЛА ВОДА I 

26. МИНЧЕВ НИКОЛА - во изборната единица 
КИСЕЛА ВОДА II 

27. ПОПОВСКА БЛАГА - во изборната едини-
ца КИСЕЛА ВОДА IV 

28. ИСАЈЛОВСКИ ЈОВО - во изборната еди-
ница КИСЕЛА ВОДА V 

29. ЗУЛФИЌАРИ ОСМАН АЗЕМ - во изборна-
та единица ГОСТИВАР II 

30. ЛИМАНИ АРИФ ТАИП - во изборната еди-
ница ГОСТИВАР V 

31. ВЕЈСЕЛИ РЕЏЕП ЏЕМАИЛ - во изборната 
единица ТЕТОВО II 

32. ИДРИЗИ ПАЈАЗИТА РИЗА и ЈУСУФИ АЗ-
БИЈА АСИМ - во изборната единица ТЕТОВО V 

33. АТАНАСОВСКИ ГАВРО ДУШКО - во из-
борната единица ТЕТОВО VI 

34. ТУЛЕВСКИ ТОДЕ КОЧО - во изборната 
единица ТЕТОВО VII 

35. НЕВЕСЕЛОВ ЈОВАН ТОДОР и КРЕНКОВ 
ДИНЕ ДИМИТАР - во изборната единица ВАЛАН-
ДОВО 

36. АЛЕКСОВ ТОШОВ ДИМИТАР и ТОДОРОВ-
СКИ КОСТАДИНОВ ЈАНКО - во изборната еди-
ница ГЕВГЕЛИЈА I 

37. ЗЛАТКОВСКИ ВАСИЛЕВ АТАНАС и РОГ-
ЛЕВ ТАСЕВ АЦО - во изборната единица КАВА-
ДАРЦИ I 

38. ЧАУШЕВ РИСТОВ БОРО - во изборната 
единица НЕГОТИНО 

39. РАЈКОВ СКИ Р АНГЕЛОВ ГАВРИЛО и КА-
ФЕЏИСКИ ДИМИТРОВ ЉУПЧО - во изборната 
единица БЕРОВО 

40. ЛАЗАРЕВСКИ ДИМ. ДРАГАН - во избор-
ната единица ВИНИЦА 

41. АРСОВ АНГЕЛ — во изборната единица КО-
ЧАНИ I 

42. ДАНИЛОВ КИРО - во изборната единица 
КОЧАНИ II 

43. ЛАХТОВА КАТА — во изборната единица 
РАДОВИШ I 

44. ПАЦКОВ БОРО — во изборната единица 
СТРУМИЦА И 

45. ЗЕЛЕНКОВ ВАНЧО и КОЛЕВ МИЛЕ - во 
изборната единица СТРУМИЦА III 

46. КОШЕВСКИ ПАНЧЕВ ТРАЈЧЕ и РАДОВИЌ 
МИЛАДИН ЉУБОМИР - во изборната единица 
ШТИП III 

47. БИСЛИМИ НЕШАТ МЕЏАИТ - во изборна-
та единица ИДАДИЈА VI 

48. ИВАНОВСКИ СТОЈЧЕ - во изборната еди-
ница ТИТОВ ВЕЛЕС IV 

49. ИЛИЕВСКА МАРКО ТАСКА - во избор-
ната единица БИТОЛА П. 

Бр. 188 
5 април 1965 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Јанев, с. р. Киро Никовски, с. р. 

96. 
На основа член 102 став 1 од Законот за избор 

на пратеници во Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, а во врска со дополнителните 
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избори за изборната единица Битола VII, распиша-
ни со решение бр. 481 од 6. III. 1965 година на Прет-
седателот на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Републичката изборна комисија 
за избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 

дека на 4 април 1965 година во Собранието на 
општината Битола, за изборот што ќе се одржи на 
18 април 1965 година избран е кандидатот за прате-
ник на Републичкиот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија РИЗЕВСКИ А. 
МИХА, во изборната единица БИТОЛА VII. 

Бр. 190 
5 април 1965 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Секретар, Претседател, 

Никола Јанев, с. р. Киро Никовски, с. р. 

97. 
На основа член 102 став 1 од Законот за избор 

на пратеници во Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, а во врска со дополнителните 
избори за изборната единица Идадија IV, распишани 
со решение бр. 481 од 6. III. 1965 година на Претседа-
телот на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Републичката изборна комисија за из-
бор на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 

дека на 4 април 1965 година во Собранието на 
општината Идадија, за изборот што ќе се одржи на 
18 април 1965 година избран е кандидатот за прате-
ник на Републичкиот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија ШАРЕВСКА 
СТЕФАН МИТРА, во изборната единица ИДАДИЈА 
IV. 

Бр. 189 
5 април 1965 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Јанев, с. р. Киро Никовски, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за стопан-
ско-планските мерки и за употребата на републич-
ките средства во 1965 година, објавен во „Службен 
весник на СРМ" бр. 7/65 се поткраднале долуна-
ведените грешки, заради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ 
МЕРКИ И ЗА УПОТРЕБАТА НА РЕПУБЛИЧКИ-

ТЕ СРЕДСТВА ВО 1965 ГОДИНА 

Во членот 15 ред 4 по зборот „кредит" треба да 
се додаде сврзникот „и" и во ред 5 место зборот 
„трнши" треба да стои „транши". 

Од Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, 29 март 1965 година — Скопје, 

Огласен дел 

П Р О М Е Н И Н А И М И Њ А 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-1639 од 5 фе-
вруари 1965 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Костовски Никола, роден на 25 
ноември 1938 година во село Долно Мелничани, 
општина Дебар, од татко Илија и мајка Наста, 
така што во иднина фамилијарното им^ ќе му гласи 
Макревски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (117) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4593 од 9. Ш. 
1965 гсдина, ја одобри промената на личното име 
на Дишовска Петра, родена на 2 мај 1918 година 
во Скопје, од татко Миле и мајка Сута, така што 
во иднина личното име ќе и гласи Петкова Пе-
транка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (122) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-3358 од 16 фе-
вруари 1965 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Гацовска Лидија, родена на, ден 3 ја-
нуари 1965 година во Битола, од родители: татко 
Васко и мајка Марија, така што во иднина роде-
ното име ќе и гласи Виолета. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (123) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-3791/1 од 23 
февруари 1965 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Златанова Стојна, родена на 15 јули 
1946 година во село Мушково, од татко Владе и 
мајка Тодора, така што во иднина роденото име 
ќе и гласи Милка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (124) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4735 рд 9 март 
1965 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Најдовска Виша, родена на ден 23 
ноември 1924 година во село Единаковци, Демир 
Хисар, од родители: татко Диме и мајка Роса, така 
што во иднина фамилијарното име ќе и гласи 
Кирковска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (125) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4736 од 9 март 
1965 година, ја одобри промената на личното име 
Најдовски Димитрије, роден на ден 28 октомври 
1928 година во село Поешево, Општина Битола, од 
родители: татко Велјан и мајка Магда, така што 
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во иднина личното име ќе му гласи Кирковски 
Димче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (126) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-3978/1 од 26 
февруари 1965 година-, ја одобри промената на 
личното име на Мучевски Димитрије, роден на 20 
септември 1938 година во Ресен, од татко Борис и 
мајка Стефанка, така што во иднина личното име 
ќе му гласи Базевски Димче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (128) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-22145/1 од 9 
декември 1964 година, ја одобри промената на 
личното име на Маринкоски Мирослав, роден на 
ден 23 октомври 1934 година во село Жилче, Оп-
штина Тетово, од татко Блаже и мајка Стојна, 
така што во иднина личното име ќе му гласи 
МИШКОВСКИ Раде. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (130) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-3383 од 16 
февруари 1965 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Дамевски Стојан, роден на 18 ав-
густ 1936 година во село Слојешница, од татко 
Тале и мајка Менка, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Трајан. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (131) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-615/1 од 6 фе-
вруари 1965 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Рушити Шефкет, роден на ден 22 јули 
1940 година во село Пожаране, од татко Дуко и 
мајка Јагода, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Нешат. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (132) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-4472/1 од 6 март 
1965 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Ѓорѓиевски Александар, роден на ден 
22 октомври 1931 година во Скопје, од татко Јован 
и мајка Загорка, така што во иднина фамилијар-
ното име ќе му гласи Ѓорчевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (133) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 4281 од 3 март 1965 
година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Јовески Благоја, роден на 20 ноември 1931 
година во село Сопиште, Собрание на општината 
Кисела Вода — Скопје, од татко Велко и мајка 
Јованка, така што во иднина фамилијарното име 
ќе му гласи Алексовски. . 
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Оваа промена се протегнува и на малолетните 
му деца: 

1. Јовески Петко, роден на 17 септември 1955 
година во с. Сопиште и 

2. Јовеска Славица, родена на 14 септември 
1957 година во село Сопиште. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (134) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 4282 од 3 март 
1965 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Јовевска Радмила, родена на ден 16 
август 1932 година во село Горно Соње, Скопско, 
од татко Велко и мајка Цвета, така што во иднина 
фамилијарното име ќе и гласи Алексовска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (135) 

С У Д С К И ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Лајвембер Љубица, родена Иванова од Скопје, 

населба „Лисиче" на ул. „37" бр. 9, поднесе тужба 
за развод на бракот против тужениот Лајвембер 
Драгутин од Скопје, роден во Првенка — Кулско, 
сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Лајвембер Драгутин во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ", да ја соопшти на су-
дот својата точна адреса, или да се јави во судот. 
Во противен случај на тужениот ќе му биде опре-
делен старател кој ќе го застапува во спорот на 
расправата. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1264/64. 
(118) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Столев Стево од Битола, ул. „Стерјо Срејовски 
— Дода" бр. 1/4, поднесе до овој суд тужба за раз-
вод на бракот против Столева Теодора од Воден, 
а сега во неизвесност. Бидејќи тужената Теодора 
е во неизвесност и со непозната адреса, се пока-
нува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави или 
да одреди свој застапник. Во противно ќе и биде 
одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 272/64. (116) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При овој суд се води постапка за докажување 
на загубено свидетелство за завршено IV одделе-
ние во Основното' училиште „Кралевиќ Марко" 
сега „Климент Охридски", през учебната 1937/38 
година на име Стојческа Ј. Блага од Прилеп, а 
сега во Скопје, ул. „949" бр. 18 „Тавталиџе". 

Се поканува секое лице што го има најдено 
или го пронајде горенаведеното свидетелство да 
јави на овој суд во рок од 3 месеци од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 46/65. 
(120) 
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При овој суд се води постапка за докажување 
на загубено свидетелство за завршено IV одделе-
ние основно училиште во село Г. Коњари, Прилеп-
ско, през учебната 1934/35 година на име Димо Ба-
баноски, од град Прилеп, ул. „П. Спиркоски" бр. 4. 

Се поканува секое лице што го има најдено 
или го пронајде горенаведеното свидетелство' да 
јави на овој суд во рок од 3 месеци од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 14/65. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
При Општинскиот суд во Гостивар се води 

оставинска постапка за расправање оставината од 
пок. Петре Србинов Силјановски, бив. од село 
Г. Јеловце. 

Се повикува лицето Ламбе Петрев Силјанов-
ски од село Г. Јеловце во рок од 1 година по обја-
вувањето на овој оглас во „Службен весник на 
, СРМ" да се јави лично во овој суд или преку 
свој полномошник за да даде наследничка изјава. 
Во противно, по истекот на овој рок, ќе му се 
одреди старател кој ќе ги штити неговите интереси. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, О. бр. 63/63. 

Р Е Г И С Т Р А Ц И И Н А У С Т А Н О В И Т Е 
СО САМОСТОЈНО Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 
На основа решението бр. 03-1310 од 3. Ш. 1965 

година, донесено од Одделението за општа управа 
на Собранието на општината „Кале" — Скопје, за-
пишана е во регистарот на установите со самостој-
но финансирање, рег. бр. 2, реден број 1 за 1965 
година, установата под назив: Комбинирана детска 
установа „11 октомври", со седиште во населбата 
„Чаир" со клен во месноста „Топаана" — Скопје. 
Предмет на работењето на установата е: згрижу-
вање и воспитување на деца од 0 до 7 годишна 
возраст. 

Комбинираната детска установа „11 октомври" 
е прогласена за установа со самостотно финанси-
рање со решението број 3976 од 28. И. 1935 година 
и решението број 411 од 4. XII. 1964 година на Со-
бранието на општината „Кале" — Скопје. 

Со комбинираната детска установа „11 октом-
ври" управува Советот на работниот колектив, 
управниот одбор и управителката Чипишева Да-
ница. 

Комбинираната детска установа „11 октомври" 
ќе ја застапува и потпишува пред сите органи во 
имотно-правните и материјално-фпнансовите односи 
управител ката Чипишева Даница. 

Бр. 03-1310/65 од Одделението за општа управа 
на Собранието на општината „Кале" - Скопје. (281) 

На основа решението број 03-290 од 18. II. 1965 
година, донесено од Одделението за општа управа 
на Собранието на општината „Кале" — Скопје, е 
запишана во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на страна 1, реден број 1 за 
1965 година установата под назив: Комбинирана, 
детска установа, со седиште во населбата Маџари 
II во Скопје. Предмет на работењето на установата 
е: 

— грижа за збринување на деца од претшкол-
ска и школска возраст; 

— во јаслите, кои се организирани во склопот 
на комбинираната детска установа, да прима ма-
лолетни деца и за нив да води грижа. 

Комбинираната детска установа е прогласена 
за установа со самостојно финансирање со реше-
нието број 01-18649 од 2. XII. 1964 година од Собра-
нието на општината „Саат Кула" — Скопје. 

Со комбинираната детска установа управува 
Советот на работниот колектив, управниот одбор и 
управителката Ивановска Душанка. 

Комбинираната детска установа ќ-е ја заста-
пува и потпишува пред сите органи во имотно-
правните и финансово-материјалните односи упра-
вителката Ивановска Душанка. 

Бр. 03-290/65 од Собранието на општината 
„Кале" - Скопје. (234) 

На основа решението бр. 03-684 од 3. Ш. 1965 
година, донесено од Одделението за општа управа 
при Собранието на општината „Кале" — Скопје, 
досегашната Детска градинка „Страшо Пинџур" — 
Скопје го менува називот во: Комбинирана детска 
установа „Страшо Пинџур" — Скопје. 

Седиштето на Комбинираната детска установа 
„Стран-о Пинџур" е во монтажен објект во насел-
бата Бутел I со клонови во населбата „Шуто Ори-
зари" и во градот во месноста „Пајко Маало" — 
Скопје. 

Со установата управува советот на работниот 
колектив, управниот одбор и управителката Чипи-
шева Даница. 

Установата ќе ја застапува и потпишува пред 
сите органи во имотно-правните и финансово-ма-
теријалните односи управителката Чипишева Да-
ница. 

Делокругот и задачите на установата се: да 
прима деца во установата за дневен престој во 
прв ред на деца од претшколска возраст, да ра-
боти по програмата за претшколско воспитување, 
да организира културна забава, игра и заеднички 
живот на децата, да им помага на родителите во 
згрижување, воспитување и одгледување на де-
цата и да води грижа за нивното здравје и пра-
вилен телесен развиток. 

Промената на називот и проширување на деј-
носта е запишана во регистарот на установите со 
самостојно финансирање при Собранието на оп-
штината „Кале" — Скопје под рег. бр. 13. 

Од Собранието на општината „Кале" — Скопје. 

Во регистарот на установите со самостојно фи-
нансирање на страна 4, ред. бр. 4 е запишана под 
назив: Стоматолошка клиника при Медицинскиот 
факултет — Скопје. Предмет на работењето на 
Клиниката е: 

а) Од областа на здравствената заштита: 
— укажување на стручна медицинска помош 

на заболените од усни, забни и вилични болести 
врз принципите на современата медицинска наука; 

— спречување и намалување на заболувањата 
и вршење на други дејности за спровед,ување на 
здравствената заштита. 
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б) Во областа на наставата: 
— воведување на студентите во теоретски и 

Стоматолошкиот оддел на медицинските науки; 
— изградување научно наставен кадар; 
— помагање при спроведувањето на лекарскиот 

стаж и специјализација на својот персонал. 
в) Во областа на научната работа: 
— остварување услови за научна работа за 

работниците на Клиниката по предметната настава; 
— одржување на научни и стручни контакти 

и соработување со други слични установи. 
Со Стоматолошката клиника ќе управува со-

вет, управен одбор и управител. 
За управител на Стоматолошката клиника се 

назначува проф. д-р Димитар Смилев. 
Клиниката ја потпишуваат: проф. д-р Димитар 

Смилев, управител, и Стојан Јовановски, шеф на 
сметководството. 

Од Собранието на општината Идадија — Скопје. 
(289) 

На основа решението бр. 03-3158 од 9. Ш. 1985 
година, донесено од Одделението за општа управа 
на Собранието на општината „Кале" — Скопје, 
запишана е во регистарот на установите со само-
стојно финансирање, рег, бр. 3, реден број 1, уста-
новата под назив: Управа за погреб и гробишта, со 
седиште во Скопје, ул. „Стив Наумов" бр. 75. Пред-
мет на работењето на установата е: закоп на умре-
ни во гробиштата од подрачјето на град Скопје 
(закоп во централните гробишта во Бутел — Скопје, 
Горче Петров, Драчево и Арачиново), изградба, 
уредување, користење и одржување на гробиштата, 
преселување на гробови, пренесување на умрени 
до гробиштата во Скопје и други градови, приба-
вување на потребни документи за умрениот, врши 
пријава во матичната книга на умрените, набавува 
и продава потребни предмети за закоп — сандаци, 
венци и сл., издава простории во мртвачницата, 
изработува и продава надгробни споменици, изра-
ботува и продава свеќи и цвеќе преку своите по-
гони и врши други услуги во врска со закоп по 
барање на заинтересираните лица. Услугите од 
својата дејност Управата за погреб и гробишта ги 
наплатува од заинтересираните лица. 

Управата за погреб и гробишта е прогласена 
за самостојна установа со одлука на Градското 
собрание на град Скопје број 1342/1 од 28.1.1965 
година. 

Со управата за погреб и гробишта управува 
совет и управен одбор. Управителот на управата 
за погреб и гробишта по службена должност е и 
член на управниот одбор. 

Управата за погреб и гробишта во управно-
правните работи ќе ја застапува и потпишува 
управителот Борис Антовски, додека пред Народ-
ната банка во материјално финансовите односи ќе 
ја застапуваат и потпишуваат колективно Ангелов 
Стојан, Блажев Никола и Симовски Свето. 

Бр. 03-3156/65 од Одделението за општа управа 
на Собранието на општината „Кале" — Скопје. (293) 

Отсекот за стопанство на Собраниево на оп-
штината Неготино, со решението број 04-275/1 од 
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1. II. 1965 година, изврши промена во регистарот на 
установите со самостојно финансирање на страна 
2, рег. број 11, така што досегашниот назив Дом на 
културата со менува и ќе гласи: Работнички дом-
универзитет — Неготино. 

Предмет на работењето е следниот: покрај 
кино, театар и библиотека, се проширува и со ло-
кална радио-станица, работнички универзитет и 
други културни дејности. 

Бр. 04-275/1 од 1. II. 1965 од Собранието на оп-
штината Неготино. (167) 

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

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 177, страна 505 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Рудникот за хром и антимон „Лојане" од 
Куманово, бидејќи со решението на Собранието на 
општината Ѓорче Петров број 03-5935 од 23. XII. 
1964 година и решението на Собранието на општи-
ната Липково број 01-4359/1 од 3. X. 1964 година е 
припоен кон Рударскиот базен за хром „Радуша" 
— Ѓорче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 6/65. (19) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 778, страна 543 е запишано следното' 
Нелков Живко, досегашен в. д. раководител на 
Претставништвото во Скопје на улица „Маршал 
Тито "бр. 5 на Трговското претпријатие „Метало-
тех" од Белград, се поставува за раководител и 
како таков ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува претставништвото во границите на овла-
стувањето, сметано од 11. I. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 13/64. (151) 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ФИЛХАРМО-

НИЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за прием на 10 постојани музичари за својот ка-
мерни и симфониски оркестар и тоа: 

една флејта 
две обои 
два кларинета 
една хорна 
една труба 
две виолини и 
едно виолончело 
УСЛОВИ: Кандидатите треба да достават писме-

на молба во која ќе бидат наведени нивните квали-
фикации и досегашната работа. 

Настап на работа од 1 септември 1965 година. 
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Платите се определуваат според постојните за-
конски прописи за персоналот во уметничките уста-
нови. 

Молбите се примаат до 31 август 1965 година. 
Ако работните места не се пополнат до одреде-

ната дата, конкурсот е отворен до нивното пополну-
вање. 

Молбите се примаат на адреса: ФИЛХАРМО-
НИЈА НА СРМ - Скопје, Пошт. фах 507. (381) 

СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА 
- БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
— За еден професор или предавач по предметот 

теорија на литературата и литература за деца; 
— За еден професор или предавач по предме-

тот национална историја; 
— За еден професор или предавач по предме-

тот регионална географија и географија на СФРЈ; 
— За еден професор или предавач по предме-

тот органска хемија; 
— За еден професор или предавач по физика; 
— За еден професор или предавач по психоло-

гија; 
— За еден професор или предавач по предметот 

методика за одделенска настава; 
— За два професори или предавачи по руски 

јазик; 
— За два професори или предавачи по англиски 

јазик. 
УСЛОВИ: 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

од чл. 174 од Законот за високото школство во НРМ. 
Поставувањето по конкурсот ќе биде од 1. IX. 

1965 година. 
Пријавите по конкурсот, со список на објаве-

ните трудови, трудовите, како и документите по-
требни за засновање на работен — службен однос се 
доставуваат до секретаријатот на Академијата. 

Конкурсот трае 30 дена сметано од денот на 
објавувањето. (382) 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГРАДЕЖНО ЗАНАТ-
СКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ШАР" - ГОРЧЕ 

ПЕТРОВ 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за раководител на сметководството 

Кандидатот треба да ги исполнува следните 
услови: 

Да има завршено: 
— виша стручна спрема со над 3 години ра-

ботен стаж, 
— средно економско училиште со над 5 години 

на раководно работно место, 
— нижа стручна спрема со над 10 години рабо-

тен стаж на раководно работно место. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Плата по Правилникот за личните доходи на 

претпри ј атието. 
Настап на работа веднаш. (370) 

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 следните работни места 

во органите на управата: 
1. Секретар на Собранието — — — 1 
2. Началник на Одделението за општа 

управа — — — — — — — — 1 
3. Началник на Одделението за опште-

ствени служби — — — — — — 1 
4. Началник на Одделението за стопан-

ство — — — — — — — — 1 
5. Началник на Одделението за финан-

сии — — — — — — — — — 1 
6. Началник на Одделението за народна 

одбрана — — — — — — — — 1 
7. Судии за прекршоци — — — — 2 
8. Шеф на Катастарскиот уред — — 1 
9. Пазаришен инспектор — — — — I 

10. Референт за подготовка на седници 1 
11. Референт за управно-правни работи, 

молби и поплаки — — — — — 1 
12. Референт за општо-управни работи 1 
13. Просветно-педагошки советници — 2 
14. Референт за просвета — — — — 1 
15. Референт за комунални работи — 1 
16. Референт за ветеринарство и вете-

ринарен инспектор — — — — — 1 
17. Референт за индустрија и рударство 1 
18. Референти за општонародни имоти — 2 
У с л о в и : 
За работните места под точка 1, 2 и 3 - завр-

шено правен факултет, 5 години практика и по-
ложен стручен испит; 

За работните места под точка 6, 7 и 11 — за-
вршено правен факултет и положен стручен испит; 

За работните места под точка 4 и 5 — завр-
шено економски факултет, 5 години практика и 
положен стручен испит; 

За работните места под точките 8, 9, 10, 12 и 
18 — завршено виша управна школа и положен 
стручен испит. 

За работните места под точка 13 и 14 — завр-
шено виша педагошка академија, со претходно за-
вршено учителска школа, положен стручен испит, 
а за работните места под точка 13 и пег години 
практика; 

За работното место под точка 15 — завршено 
технички факултет — градежен оддел; 

За работното место под точка 16 — завршено 
ветеринарен факултет; 

' За работното место под точка 17 — завршено, 
виша економска школа. 

Кандидатите што конкурираат, кон молбите 
таксирани со 50 дина,ри таксена марка, треба да ги 
приложат и сите документи по чл. 31 од ЗЈС, како 
и документите за школска спрема и работен стаж 
и кратки биографски податоци за досегашната ра-
бота. Молбите со потребните документи да се до-
ставаат до Собранието на општината Крива Па-
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ланка — Комисија за службенички работи, во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. 

Кандидатите што конкурираат а се наоѓаат во 
работен однос, кон молбата треба да приложат и 
согласност од установата, дека ќе бидат ослободени 
од работа, во случај на прием во служба по овој 
конкурс. 

До колку пријавите бидат непотполни или ќе 
стигнат по заклучување на конкурсот, нема да се 
земаат во разгледување. 

Плата во вид на аванс ќе се распределува 
според Законот за јавните службеници, а поло-
жај на според Одлуката на Собранието на општи-
ната Крива Паланка. (372) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за еден наставник (во сите звања) по предметот 
Историја на уметноста 

Пријавите (со биографија, список на нау-лш и 
стручни трудови, со по еден примерок од истите 
и потребните такси, како и документите по чл. 31 
од ЗЈС) се поднесуваат во Секретаријатот на Фа-
култетот. 

Рок за поднесување на пријавите е месец дена 
од денот на објавувањето. (379) 

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
— за двајца наставници (во сите звања) по 

предмешт Општа физика I и II дел; 
— за еден наставник (во сите звања) по пред-

метот Теориска физика; 
— за еден наставник (во сите звања) по пред-

метот Атомска физика; 
— за еден наставник (во сите звања) по пред-

метот Анимална екологија со зоогеографија; 
— за еден наставник (во сите звања) по пред-

метот Органска хемија; 
— за еден наставник (во сите звања) по пред-

метот Етнологија; 
— за еден асистент при Математичкиот ин-

ститут; 
— за еден асистент при Физичкиот институт; 
— за еден асистент при Географскиот институт. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

по член 170, 171 и 173 од Законот за високото 
школство на НР Македонија. 

Пријавите со потребните документи се подне-
суваат до Секретаријатот на Факултетот. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето, од-
носно до пополнување на работните места. (377) 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА КЛИНИКАТА ЗА ОЧНИ 
БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место помошник 
управник на Клиниката 

Услови: 
Кандидатот треба да има завршен економски 

или правен факултет, положен стручен испит и 
работно искуство над 10 години. 

Молбите таксирани со 50 динари со докумен-
тацијата по чл. 31 од ЗЈС и куса биографија да 
се достават до Клиниката. 

Кандидатите што се во работен однос, кон 
молбите треба да приложат и согласност за пре-
фрлање од установата-претпријатието на Клини-
ката. 

Личен доход според одредбите на правилникот 
за распределба на личните доходи на Клиниката. 

Стапување на работа од 1. V. 1965 година. 
Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (380) 

Управниот одбор на установата за дневен пре-
стој на деца од претшколска возраст „Боца Ива-
нова" — Општина Кисела Вода — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пом. управител на Установата за дневен 

преса ој на деца од претшколска возраст „Боца 
Иванова" — Скопје 
Услови: 

ВИШ со 5 години практика во струката или 
средна со 15 години практика во струката, положен 
стручен испит и куса биографија. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Установата. 

Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето на 
конкурсот. (378) 
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