
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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254. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ И ЗА УПО-
ТРЕБАТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СРЕДСТВА ВО 

1965 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за стопанско"планските мерки 
и за употребата на републичките средства во 
1965 година, што го донесе Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 30 јуни 1965 година 
и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 
30 јуни 1965 година. 

У. бр 141 
1 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ 

И ЗА УПОТРЕБАТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
СРЕДСТВА ВО 1965 ГОДИНА 

Член 1 
Во член 7 став 3 од Законот за стопанско-план-

ските мерки и за употребата на републичките сред-
ства во 1965 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 7/65) по зборот „употреби" се додава зборот 
„ првенствено". 

Член 2 
Член 13 се менува и гласи: 
„Деловните банки, по барање од стопанските 

организации од одделни гранки односно групации, 
ќе вршат намалување на обврските по кредитите 
за учество во инвестициите, што ги одобриле спе-
цијализираните банки, а кои стасуваат во 1965 и 
1966 година најмногу до 50% од износот на догово-
рените обврски. 

Одредбите од претходните ставови се однесу-
ваат на следниве стопански организации: (рудници 
на железо, рудници на обоени метали и претприја-
тија за производство на обоени метали, рудници на 
неметални минерали, претпријатија за производство 
на базни хемиски производи, претпријатија за про-
изводство на цемент и цементно-азбестни произво-
ди, земјоделството и рибарството, шумарството, 
дрвната индустрија, железничкиот сообраќај и сто-
панските организации во туризмот (изградба и ре-
конструкција на објекти со кои се обезбедува зго-
лемување на сместувањето и исхраната, превозот 
и други услови со кои се унапредува туристичкиот 
промет со странци)". 

Член 3 
Член 14 се менува и гласи: 
„Деловните банки, по барање од стопанските 

организации од одделни гранки односно групации, 
ќе вршат намалување на обврските по кредитите 
за инвестиции што тие им ги одобриле, а кои ста-
суваат во 1965 и 1966 година најмногу до 50% од 
износот на договорените обврски. 

Ако стопанската организација, што бара олес-
нување според претходниот став, користела кредит 
за иста инвестиција и ка ј општествените инвести-
циони фондови на општините, намалувањето на 
обврските ќе се изврши под услов и тие кредитори 
да постапат на ист начин. 

Одредбите од претходните ставови се однесу-
ваат на следниве стопански организации: рудници 
на железо, рудници на неметални минерали, прет-
пријатија за производство на базни хемиски про 
изводи, претпријатија за производство на цемент и 
цементно-азбестни производи, дрвна индустрија, 
претпријатија за производство на памучни предива 
и ткаенини, претпријатија за производство на ки-
лими и теписи, индустрија за кожи и чевли, пре-
хранбена индустрија и земјоделство". 

Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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255. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА ФИНАНСИ-

РАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Се прогласува Законот за Републичкиот оп-
штествен фонд за финансирање на образованието 
што Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија го донесе на седницата на П1росветно-
културниот собор одржана на 8 јуни 1965 година 
и на седницата на Републичкиот собор одржана на 
30 јуни 1965 година. 

У. бр. 142 
1 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За обезбедување материјална основа за рабо-

тата и развитокот на високошколските и другите 
установи, за образование и воспитување што ги 
основала Републиката или во чие финансирање по 
одлука на надлежен републички орган учествува 
Републиката, како и за учество во кредитирањето 
изградбата и опремата на образовно-воспитните ус-
танови од поширок интерес што ги основале оп-
штините и работните и други организации, се осно-
ва Републички општествен фонд за финансирање 
на образованието (Фонд). 

Седиштето на Фондот е во Скопје. 

Член 2 
Средствата на Фондот се образуваат од: 
1. учеството на Фондот во вкупните приходи на 

Републиката, што се утврдува секоја година со 
Републичкиот буџет; 

2. вратените ануитети по дадените кредити од 
Фондот; 

3. каматите од средствата на Фондот; 
4. долгорочните кредити земени од други фон-

дови односно од банката; 
5. средствата што, според посебни прописи, ќе 

му бидат наменети на Фондот; 
6 други приходи (завештанија, подароци и 

слично). 
Член 3 

Средствата на Фондот ќе се користат за: 
1. финансирање основната дејност на високо" 

школеќите и другите установи за образование и 
воспитување, што ги основала Републиката или во 
чие финансирање по одлука на надлежен репуб-
лички орган учествува Републиката; 

2. изградба и опремување на училишни згради 
за установите од претходната точка; 

3. давање на неповратни средства или кредити 
за изградба и опремување на образовно-воспитните 
установи од поширок интерес, што ги основале оп-
штините и работните и други организации со цел 
да се подобри нивната материјална положба од-
носно да се развијат определени видови на обра-
зовно-воспитни установи и нивните работни еди-
ници. 

Член 4 
Корисници на средствата на Фондот се устано-

вите за образование и воспитување што ги осно-
вала односно во чие финансирање учествува Ре-
публиката и основачите на образовно-воспитните 
установи од т. 3 на претходниот член. 

Член 5 
Средствата на Фондот се доделуваат без обвр-

ска на враќање или во вид на кредит. 
Средствата за финансирање на основната деј-

ност на установите што ги основала Републиката 
се даваат без обврска на враќање. 

Средствата за инвестиции се доделуваат само 
ако нивните корисници обезбедат сопствено уче-
ство во висина што ќе ја утврди Управниот одбор 
на Фондот. 

Рокот за враќање, каматната стопа и другите 
услови за користењето на кредитите од Фондот ги 
утврдува Управниот одбор на Фондот во согласност 
со постојните прописи. 

Член 6 

Фондот има својства на правно лице. 

Член 7 
Со Фондот се управува според начелата на оп-

штественото самоуправување. 

Член 8 
Фондот има статут. 
Статутот на Фондот содржи одредби за називот 

целите и задачите на Фондот, органите на упра-
вувањето на Фондот, начинот на формирањето на 
средствата, органите што се овластени за распола-
гање со средствата и се одговорни за законитоста 
и правилноста на употребата на средствата на 
Фондот, органите што се одговорни за правилно 
вршење на сметководната служба и за ракувањето 
со средствата, како и други работи и задачи од 
делокругот на органите на управувањето на Фон-
дот, правата и должностите на органите на управу-
вањето спрема основачот на Фондот, постапката за 
донесување на финансискиот план и завршната 
сметка на Фондот, начинот на известување на јав-
носта за работењето на Фондот, условите за да-
вање средствата од Фондот, начинот на враќањето 
на кредитите, како и други прашања од значење 
за самоуправувањето и работењето на Фондот. 

Статутот на Фондот го донесува Управниот од-
бор на Фондот, а го потврдува Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. ^ -
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ГО ФИНАНСИСКИ ПЛАН И ФИНАНСИСКА 
ПРОГРАМА 

Член 9 
Финансиските средства на Фондот се користат 

врз основа на финансискиот план на Фондот, кој 
се донесува за секоја календарска година. 

Во финансискиот план одделно се предвидуваат 
средства за финансирање на основната дејност на 
установите, а одделно за инвестиции и други на-
мени. 

Со финансискиот план на Фондот се обезбеду-
ваат и резервни средства. 

Член 10 
Средствата на Фондот за работи чие оствару-

вање трае повеќе години можат да се утврдуваат со 
долгорочна финансиска програма што ја донесува 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

За реализација на програмата од претходниот 
став секоја година се предвидуваат средства во фи-
нансискиот план на Фондот. 

Член 11 
Финансискиот план и завршната сметка на 

Фондот се јавни и достапни на заинтересираните 
работни и други организации и граѓаните. 

Член 12 
За доделување на средства од Фондот Управ-

ниот одбор на Фондот со корисникот на срдествата 
склучува договор врз основа на програмата за ра-
бота и развој на установата. 

Член 13 
Средствата на Фондот можат да се користат 

само за намените за кои се одобрени. 
Фондот може да го прекине натамошното ис-

платување на средствата односно да бара враќање 
во целост или делумно на дадените средства ако 
тие се користат спротивно на намените за кои се 
одобрени. 

Ш УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ 

Член 14 
Со Фондот управуваат управен одбор и ди-

ректор. 
Управниот одбор на Фондот се состои од нај-

малку 25 члена, од кои: 
— 7 члена именува од редот на пратениците 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија; 

— 12 члена избираат високошколските установи 
што ги основала Републиката; 

— по еден член делегираат: Стопанската комо-
ра на Социјалистичка Република Македонија, Со-
јузот на синдикатите на Југославија — Републич-
киот совет за Македонија, Централниот комитет на 
Сојузот на младанага на Македонија. 

Републичкиот секретар за образование, наука 
и култура, директорот на Републичкиот завод за 
унапредување на школството и директорот на Фон-
дот се членови на Управниот одбор на Фондот по 
положба. 

Член 15 
Членовите на управниот одбор се именуваат, 

избираат, односно делегираат на две години. 
Секоја година се врши именување избор, однос-

но делегирање на половина членови на управниот 
одбор. 

Никој не може да биде именуван избран, од-
носно делегиран двапати едноподруго за член на 
управниот одбор. 

Со статутот на фондот се определува кои ор-
гани и организации првото именување избор, од-
носно делегирање ќе го вршат на една година. 

Член 16 
Управниот одбор: 
1. донесува статут на Фондот; 
2. донесува финансиски план и завршна сметка 

на Фондот; 
3. одлучува за давање средства од Фондот; 
4. врши увид во користењето на одобрените 

средства од Фондот; 
5. врши и други работи определени со закон и 

статутот на Фондот. 
Член 17 

Фондот го застапува директорот. 
Директорот на Фондот го именува Извршниот 

совет по претходно прибавено мислење од Управ-
ниот одбор. 

Директорот ги извршува заклучоците на 
Управниот одбор, склучува договори со корисници-
те на средствата од Фондот и врши други права и 
должности определени со статутот на Фондот. 

Член 18 
Наредбодател за извршување на финансискиот 

план на Фондот е директорот на Фондот. 

Член 19 
Административните и сметководните работи на 

Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за 
образование, наука и култура. 

IV ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 20 
Од денот на влегувањето во сила на овој закон, 

престанува со работа Републичкиот општествен 
фонд за школство, основан со Основниот закон за 
финансирање на школството („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 53/60). Непотрошените средства како и 
правата и обврските на Републичкиот општествен 
фонд за школство се пренесуваат врз Републичкиот 
општествен фонд за финансирање на образова-
нието. 

Член 21 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат: 
\1. Одлуката за составот на Управниот одбор на 

Републичкиот општествен фонд за школство („Служ-
бен весник на Ј 

2. Одлуката за распределување на придонесот 
за општествените фондови за школство („Службен 
весник на НРМ" бр. 15/61); ? / 
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3. Одлуката за висината на придонесот на Ре-
публичкиот општествен фонд за школство што ќе 
се издвојува од делот на придонесот на буџетите 
од личниот доход што и припаѓа на НР Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 15/61); 

4. Одлуката за определување основицата и нор-
мите на придонесот за општествените фондови за 
школство што ги плаќаат приватните дуќани („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 15/61). 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

256. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И СТИ-

ПЕНДИРАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ 

Се прогласува Законот за Републичкиот фонд 
за кредитирање и стипендирање на студентите што 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија го донесе на седницата на Просветно-култур-
ниот собор одржана на 8 јуни 1965 година и на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 30 јуни 
1965 година. 

У. бр. 140 
1 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 

И СТИПЕНДИРАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со цел да се помогне создавањето на поповолни 

услови за школување на студентите, се основа Ре-
публичкиот фонд за кредитирање и стипендирање 
на студентите (Фонд). 

Седиштето на Фондот е во Скопје. 
Член 2 

Извори на приходите на Фондот се: 
а) средства што се обезбедуваат со буџетот на 

Социјалистичка Република Македонија во висина 
од најмалку 0,43% од вкупните годишни приходи 
на Републичкиот буџет; 

б) вратени ануитети по дадените кредити од 
Фондот; 

в) затезна камата; 
г) камата од средствата на Фондот вложени 

кај банката; 
д) средства што на Фондот му ги пренесуваат 

одделни работни и други организации, заинтереси-
рани за одделни видови стручни кадри; 

ѓ) други приходи (завештанија, подароци и 
слично). 

Член 3 
Средствата на Фондот се користат за давање 

кредити и стипендии: 
а) на редовните студенти на еден од трите на-

ставни степени на факултетите, високите школи и 
уметничките академии; 

б) на редовните студенти на вишите школи и 
педагошките академии; 

в) на лицата што имаат факултетска или на 
неа рамна спрема, а се наоѓаат на стручно или на-
учно усовршување односно специјализација во ин-
ститути, лаборатории и други заводи и установи 
или посетуваат курсеви за такво усовршување од-
носно специјализација. 

Средствата на Фондот можат да се користат и 
за давање еднократен кредит односно стипендија 
на лицата од т. а) и б) од претходниот став, кои 
повремено ги надополнуваат своите студии во 
странство како и на вонредни студенти во заврш-
ната година на студиите. 

По исклучок, средствата на Фондот можат да 
се користат за давање кредити и стипендии и на 
учениците на техничките и другите стручни учи-
лишта, ако за такви кадри е заинтересирана Ре-
публиката. 

Средствата на Фондот можат да се користат 
и за плаќање на каматите на кредитите за школу-
вање што студентите ги земале од банката. 

Член 4 
Стипендии од Фондот можат да се даваат само 

на лицата од претходниот член на овој закон што 
се подготвуваат за определени струки од кои заед-
ницата има особена потреба. 

Член 5 
Фондот има својство на правно лице. 

Член 6 
Со Фондот се управува според начелата на оп-

штественото самоуправување. 

Член 7 
Фондот има статут. 
Статутот на Фондот содржи одредби за називот 

на Фондот, органите на управувањето на Фондот, 
работењето на Фондот, начинот на формирањето 
на средствата, органите што се овластени за рас-
полагање со средствата и се одговорни за закони-
тоста и правилноста на употребата на средствата на 
Фондот, органите што се одговорни за правилното 
вршење на сметководната служба и за ракувањето 
со средствата, како и други работи и задачи од де-
локругот на органите на управувањето на Фондот, 
правата и должностите на органите на управува-
њето спрема основачот на Фондот, постапката за 
донесување на финансискиот план и завршната 
сметка на Фондот, начинот на известувањето на 
јавноста за работењето на Фондот, основни услови 
за давање кредити и стипендии од Фондот, начинот 
на враќањето на кредитите како и други прашања 
од значење на самоуправувањето и работењето на 
Фондот. 

Статутот на Фондот го донесува Управниот од-
бор на Фондот, а го потврдува Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 
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П. УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ 

Член 8 
Со Фондот управува Управен одбор и директор 

на Фондот. 
Член 9 

Управниот одбор на Фондот се состои од еди-
наесет членови од кои: 

— двајца членови именува Извршниот ^овет 
од редот на просветните, научните, културните иЈ 
другите општествени работници; 

— двајца членови избира Универзитетскиот 
совет на Универзитетот во Скопје од редот на на-
ставниците на факултетите; 

— еден член избираат советите на вишите 
школи и педагошките академии од редот на нас-
тавниците на тие школи. Начинот на неговиот из-
бор поблиску ќе биде определен со статутот на 
Фондот; 

— еден член делегира СОЈУЗОТ на студентите 
на Универзитетот во Скопје; 

— еден член делегира Главниот одбор на СС 
РН на Македонија; 

— еден член делегира Сојузот на синдикатите 
на Југославија — Републички совет за Македонија; 

— двајца членови делегира ЦК на Сојузот на 
младината на Македонија. 

Директорот на Фондот е член на Управни о г 
одбор на Фондот по положба. 

Член 10 
Членовите на Управниот одбор се именуваат, 

избираат односно делегираат на две години. 
Секоја година се врши избор, именување од-

носно делегирање на половината од членовите на 
Управниот одбор. Никој не може да биде избран, 
именуван односно делегиран двапати едноподруго 
за член на Управниот одбор. 

Со статутот на Фондот се определува кои ор-
гани и организации првиот избор, именување од-
носно делегирање ќе го вршат на една година. 

Член 11 
Управниот одбор на Фондот: 
1) донесува статут на Фондот; 
2) ги утврдува поблиските услови и критериуми 

за давање на кредитите односно стипендиите од 
Фондот; 

3) го донесува финансискиот план и завршната 
сметка на Фондот; 

4) распишува конкурс за давање кредит и сти-
пендии и одлучува за употребата на средствата на 
Фондот во рамките на финансискиот план; 

5) го следи извршувањето на договорите за 
кредитите односно стипендиите; 

6) го утврдува годишниот извештај за работата 
на Фондот; 

7) врши и други работи определени со закон 
и статутот на Фондот. 

Член 12 
Директорот на Фондот го назначува Извршниот 

совет. 

Член 13 
Директорот го застапува Фондот, ги извршува 

заклучоците на Управниот одбор и врши други пра-
ва и должности определени со статутот на Фондот. 

III. РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ 

Член 14 
Средствата на Фондот се користат врз основа на 

финансискиот план. 
Во финансискиот план одделно се предвидуваат 

средства за кредити и одделно за стипендии. 
Со финансискиот план на Фондот се обезбеду-

ваат и резервни средства. 

Член 15 
Кредитите и стипендиите се даваат за времето 

за кое, според соодветните прописи, трае школува-
њето односно усовршувањето. 

Ако корисникот на кредитот односно стипенди-
јата од оправдани причини, предвидени со статутот 
на Фондот, не го заврши школувањето односно усо-
вршувањето во времето определено со прописите, 
давањето на кредитот или стипендијата може да се 
продолжи додека не се заврши школувањето однос-
но усовршувањето, но најмногу за една година. 

Член 16 
Лицата кои остваруваат личен доход од редовен 

работен однос или се корисници на стипендија или 
кредит од друг извор, не можат да добиваат кредит 
односно стипендија од Фондот. 

Одредбите од претходниот став не се однесуваат 
на лицата што се наоѓаат на стручно или научно 
образување односно специјализација. 

Член 17 
Едно лице не може истовремено да биде корис-

ник на кредитот и стипендија на два или повеќе 
кредити односно стипендии од Фондот. 

Член 18 
Кредитите и стипендиите од Фондот се одобру-

ваат на начин и според постапката утврдена со овој 
закон и статутот на Фондот. 

Член 19 
Кредитите и стипендиите се одобруваат врз 

основа на конкурс што го распишува Управниот 
одбор. 

При одлучувањето за одобрување кредит од-
носно стипендија право на првенство имаат студен-
тите со подобар успех и послаба материјална по-
ложба. 

Со конкурсот може да се предвиди при одобру-
вањето на кредит да имаат право на првенство сту-
дентите кои покрај исполнувањето на условите од 
претходниот став се школуваат на факултетите, 
високите школи, вишите школи и педагошките ака-
демии што подготвуваат определен вид Стручни 
кадри од кои заедницата има особена потреба. 

Одредбите од претходниот став сходно се при-
менуваат и на давањето кредити и стипендии за 
стручно или научно усовршување односно специја-
лизација. 
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Член 20 
Конкурсот за давање кредити односно стипендии 

се објавува. Објавувањето се врши преку дневниот 
печат или на друг вообичаен начин, но така што да 
биде обезбедена јавноста на конкурсот. 

Рокот за пријавување на конкурсот не може да 
биде покус од 30 дена од денот на неговото објаву-
вање. 

Член 21 
Конкурсот го спроведува и изборот на канди-

датите го врши Управниот одбор на предлог на Ко-
мисијата што ја именува тој, 

Член 22 
Учесникот на конкурсот, чие барање за кредит 

односно стипендија не е усвоено, може да изјави 
приговор до Управниот одбор на Фондот во рок од 
осум дена од денот на примањето на известувањето 
за решението. Управниот одбор е должен да одлучи 
по приговорот во рок од петнаесет дена од денот на 
приемот. 

Член 23 
За доделениот кредит односно стипендија се 

склучува писмен договор помеѓу Фондот и корисни-
кот на кредитот односно стипендијата. 

Со договорот особено се утврдува: Износот на 
кредитот односно стипендијата, правата и должнос-
тите на договорените странки, начинот на користе-
њето на кредитот односно стипендијата, начинот и 
роковите за враќање на кредитот како и правото за 
запирање на користењето на кредитот односно сти-
пендијата и роковите на нивното враќање. 

Член 24 
Кредитите од Фондот се даваат без камата. 

Член 25 
Кредитите од Фондот се враќаат на начин и во 

рок определен со статутот на Фондот. 
Корисниците се должни да отпочнат со враќање 

на кредитот најдоцна во рок од една година од исте-
кот на времето пропишано за редовно школување 
односно стручно или научно усовршување и специ-
јализација. Во овој рок не се смета времето поми-
нато на отслужување на воениот рок како и време-
траењето на тешко заболување и други оправдани 
причини што го спречиле запослување^ на корис-
никот на кредитот односно завршувањето на шко-
лувањето. 

Член 26 
За задоцнувањето на враќањето на кредитот 

корисниците плаќаат затезна камата. 
Нормата на затезната камата се определува со 

статутот на Фондот во согласност со постојните про-
писи. 

Член 27 
Корисниците на стипендија од Фондот се 

должни да поминат на работа во работна организа-
ција или друга организација во која ќе бидат упа-
тени онолку време колку што биле стипендираш!. 

Корисникот што не ќе ја изврши обврската од 
претходниот став е должен да го врати примениот 
износ на стипендијата во рокот определен со ста-
тутот на Фондот и договорот за стипендија. Враќа-
њето на износот на примената стипендија не го 
исклучува правото на Фондот да бара надоместу-

вање на евентуалната штета што би настанала по-
ради неизвршувањето на обврската на корисникот 
од претходниот став. 

Член 28 
Управниот одбор на Фондот може, делумно или 

во целост, да ги ослободи од обврската за враќање 
на кредитот односно од обврската за поминување 
на определено време на работа во работната орга-
низација или друга организација на кое ќе бидат 
упатени, корисниците на кредитот односно стипен-
дијата: 

1. што ќе ги завршат студиите за покусо време 
од она што е пропишано за редовно студирање; 

2. што ќе ги завршат студиите со најмала про-
сечна оценка 8,5; или 

3 што ќе се истакнат со стручен или уметнички 
труд. 

Член 29 
Управниот одбор на Фондот може да ја зголе-

мува стипендијата утврдена со договорот на корис-
ниците кои во текот на студиите покажат успех 
определен во точка 2 од претходниот член односно 
ако се истакнат со стручен или уметнички труд. 

Член 30 
Корисникот на кредитот односно стипендијата 

кој ќе го прекрати школувањето односно стручното 
или научното усовршување и специјализацијата, го 
губи правото на понатамошно користење на одо-
брениот кредит односно стипендијата и е должен да 
отпочне со враќање на примениот износ во рок од 
една година од правосилноста на решението за гу-
бење правото на кредит односно стипендија. 

Одредбите од претходниот став за враќање на 
кредитот не се применуваат на корисниците што го 
прекинале школувањето односно стручното или 
научното усовршување поради стапување на отслу-
жување на воениот рок, тешко заболување и други 
оправдани причини, додека траат тие причини. 

Решението за губење правото на натамошното 
користење на кредитот односно стипендијата го до-
несува Управниот одбор. 

Против решението од претходниот став корис-
никот на кредитот односно стипендијата има право 
на приговор според одредбите на член 22 од овој 
закон. 

Член 31 
Лицата што користеле кредит односно стипен-

дија од Фондот како студенти на виши школи од-
носно педагошки академии не, можат да користат 
кредит односно стипендија како студенти на II сте-
пен на настава на факултетот, на висока школа и 
уметничка академија, се додека не го вратат порано 
користениот кредит, односно не поминат на работа 
во работна организација или друга во која се упа-
тени онолку време колку што примале стипендија. 

Лицата што користеле кредит односно стипен-
дија од Фондот како студенти на I и II степен на 
настава на факултети, високи школи уметнички 
академии не можат да користат кредит односно сти-
пендија како студенти на III степен на оваа настава, 
се додека не го вратат порано користениот кредит, 
односно не поминат на работа во работна или друга 
организација во која се упатени онолку време колку 
што примале стипендија. 
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Одредбите од претходните ставови на овој член 
не се применуваат на студентите што го завршиле 
школувањето со успех определен во член 28 точка 
2 од овој закон. 

Член 32 
Административните и сметководните работи на 

Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за 
образование, наука и култура. 

Наредбодавач за извршување на финансискиот 
план на Фондот е директорот на Фондот. 

Должноста на сметкополагач за извршување на 
финансискиот план на Фондот ја врши лицето што 
е сметкополагач на Републичкиот секретаријат за 
образование, наука и култура. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Покрај стипендиите што се доделуваат според 

одредбите на овој закон, од средствата на Фондот се 
доделуваат и посебно утврдените републички сти-
пендии „Крсте Мисирков" и „Гоце Делчев". 

Член 34 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Уредбата за основање студентски пот-
порен фонд („Службен весник на НРМ" бр. 6/52), 
кој сега работи под назив: „Студентски позајмен 
фонд". 

Средствата на Фондот од претходниот став како 
и средствата на Републичкиот фонд за стипендии, 
основан со Одлуката за основање Републички фонд 
за стипендии („Службен весник на НРМ" бр. 2/56), 
што не се искористени до влегувањето во сила на 
овој закон како и нивните права и обврски, преми-
нуваат на Фондот. 

Член 35 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од него-

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

257. 
Врз основа на член 151 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на заед-
ничката седница на сите собори на Собранието, 
одржана на 11 мај 1965, по предлог од Комисијата 
за прашања на изборите и именувања1^ ја донесе 
следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРА-

НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

За потпретседатели на Собранието на СР Ма-
кедонија се избираат пратениците: Златко Бил ја-
новски и Азем Зулфиќари. 

Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се 
објави во „Службен весник на СРМ". 

Број 50 
12 мај 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

258. 
Врз основа на член 151 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, Републичкиот со-
б^р на Собранието на СРМ, на својата седница 
одржана на 11 мај 1965 година ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПОТПРЕТСЕ-

ДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ 

1. За претседател на Републичкиот собор на 
Собранието на СРМ се избира Трајче Грујоски, а 
за потпретседател Вејсели Џемаил, двајцата прате-
ници во Соборот. 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се 
објави во „Службен весник на СРМ". 

Број 51 
12 мај 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

259. 
Врз основа на член 102 став 2 од Законот за ви-

сокото школство во Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИТЕ ШТО МОЖАТ ДА 
СЕ ЗАПИШАТ НА ОДДЕЛНИ ФАКУЛТЕТИ ВО 

УЧЕБНАТА 1965/66 ГОДИНА 

I. На одделни факултети во учебната 1965/66 
година, може да се запише во прва година следниот 
број на студенти: 

1. Медицински факултет: 
а) на Медицинскиот отсек — 140 редовни и 

70 вонредни студенти; 
б) на Стоматолошкиот отсек — 50 редовни и 

35 вонредни студенти; 
2. Земјоделско-шумарски факултет: 

а) на Земјоделскиот отсек — 180 редовни сту-
денти; 

б) на Шумарскиот отсек — 80 редовни сту-
денти. 

3. Технички факултет: 
а) на Архитектонскиот отсек — 80 редовни и 

40 вонредни студенти; 
б) на Градежниот отсек — 100 редовни и 40 

вонредни студенти; 
в) на Електро-техничкиот отсек — 100 редов-

ни и 20 вонредни студенти; 
г) на Машинскиот отсек — 100 редовни и 20 

вонредни студенти; 
д) на Технолошкиот отсек — 100 редовни и 

40 вонредни студенти. 
4. Економски факултет — 300 редовни студенти. 
5. Правен факултет — 300 редовни студенти. 
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II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1388/1 
26 јуни 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

260. 
Врз основа на член 19 од Законот за организа-

цијата и работењето на Извршниот совет („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 17/65), Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ КОМИСИИ 

НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Се образуваат следните постојани комисии на 
Извршниот совет: 

1. Административна комисија; 
2. Комисија за помилувања; 
3. Комисија за кадровски прашања; 
4. Комисија за одликувања. 
П. Постојаните комисии од претходната точка 

ги сочинуваат претседател и определен број на чле-
нови и тоа: 

Административната комисија претседател и два 
члена; 

Комисијата за помиловања претседател и два 
члена; 

Комисијата за кадровски прашања претседател 
и три члена и 

Комисијата за одликувања претседател и шест 
члена. 

Административната комисија и Комисијата за 
помилувања ги сочинуваат само членови на Из-
вршниот совет. 

Ш. Задачи на постојаните комисии се: 
1. Административната комисија одлучува по 

следните работи од надлежноста на Извршниот 
совет: 

— донесува решенија во управната постапка од 
надлежноста на Извршниот совет; 

— решава по молбите и притужбите упатени до 
Извршниот совет за чие решавање не се надлежни 
управните органи или судовите; 

— решава по барањата за заштита на закони-
тоста што ги поднесува јавниот обвинител на СРМ 
кога е надлежен Извршниот совет; 

-л 

— решава по предметите за илинденските пен-
зии и споменици; 

— дава мислење по барање на Извршниот со-
вет за признавање староска и семејна пензија по 
член 36 и 96 од Основниот закон за пензиското оси-
гурување; 

— дава одобрение за прием на работа стран 
државјанин или лице без државјанство во орган 
на управата; 

— зазема став во поглед на застапувањето на 
републичкиот јавен правобранител во случаевите 
одредени со закон; и 

— одлучува во' случај на несогласност помеѓу 
старешината на органот и работната заедница спо-
ред Законот за самоуправување и работните односи 
во органите на управата. 

2. Комисијата за помилувања: 
— ги разгледува молбите, списите и предлози-

те на Републичкиот секретаријат за правосудство и 
организација на управата за помилување на осу-
дени лица и на Извршниот совет му поднесува 
предлози; и 

— предлага групно и поединечно помилување 
на осудени лица. 

3. Комисијата за кадровски прашања: 
— претресува прашања во врска со именува-

њата и назначувањата што ги врши Извршниот со-
вет, како и прашања за изборот, именувањата и 
назначувањата што се вршат по предлог од Сове-
тот или со негова согласност; и 

—му дава мислења и предлози на Извршниот 
совет по кадровски прашања и се грижи за спро-
ведување на заклучоците на Советот по нив. 

4. Комисијата за одликувања: 
— ги разгледува иницијативите за одликување 

поднесени од државните органи, работните и Други 
организации и по повод на истите дава мислење за 
видот и степенот на одликувањата; 

— дава иницијатива за одликување на истак-
нати оппггествено-политички, јавни, културни и 
други работници и на одделни институции во врска 
со одредени настани, прослави, јубилеи и сл. 

IV. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за овластување на 
Административната комисија на Извршниот совет да 
донесува решенија по работите од надлежноста на 
Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
43/63) и другите акти што се однесуваат на коми-
сиите образувани со оваа одлука. 

V. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр.09-1178/1 
21 мај 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот' совет, 
Никола Минчев, с. р. 

261. 

Врз основа на член 19 од Законот за органи-
зацијата и работењето на Извршниот совет („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 17/65) и точка П од Одлу-
ката за образување на постојани комисии на Из-
вршниот совет бр. 09-1178/1 од 21. V. 1965 година, 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ 
НА ПОСТОЈАНИТЕ КОМИСИИ НА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

I. Во постојаните комисии на Извршниот совет 
се именуваат: 

1. Во Административната комисија: 
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а) За претседател: 

- БОРО ЧАУШЕВ, член на Извршниот совет 
б) За членови: 

- Д-р ВАСИЛ ГРИВЧЕВ, член на Извршниот 
совет 

- ОСМАН МИФТАРИ, член на Извршниот 
совет 

2. Во Комисијата за помилување: 
а) За претседател: 

- ОСМАН МИФТАРИ, член на Извршниот 
совет 

б) За членови: 

- ДУШКО ПОПОВСКИ, член на Извршниот 
совет 

- Д-р МИТРА ШАРОСКА, член на Извршниот 
совет 

3. Во Комисијата за кадровски прашања: 
а) За претседател: 

- ВЕСЕЛИНКА МАЛИНСКА, член на Изврш-
ниот совет 

б) За членови: 

- АНГЕЛ АРСОВ, член на Извршниот совет 

- ФАНА ТОЗИЈА, републички секретар во 
Извршниот совет 

- РЕЈСУЛ ШАКИРИ, член на Извршниот 
совет 

4. Во Комисијата за одликувања: 
а) За претседател: 

- ВЕСЕЛИНКА МАЛИНСКА, член на Изврш-
ниот совет 

б) За членови: 

- МИРЕ ДОНОВСКИ, секретар на Извршниот 
совет 

- ФАНА ТОЗИ ЈА, републички секретар во 
Извршниот совет и 

- ПРЕТСТАВНИЦИ ОД: ЦК на Сојузот на 
комунистите на Македонија; Главниот одбор 
на ССРНМ; Републичкиот совет на синди-
катите и Сојузот на младината на Маке-
донија. 

П. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
стануваат да важат досегашните прописи што се 
однесуваат на именувањето претседатели и членови 
на споменатите комисии. 

Ш. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 09-1178/2 
21 мај 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

262. 
Врз основа на член 84 став 1 од Основниот за-

кон за електростопанство („Сл. лист на СФРЈ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СОЕДИНУВАЊЕ 
НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

I 
Се дава согласност на одлуките за соединување 

во Претпријатие за производство и пренесување на 
електрична енергија со седиште во Скопје и тоа: 

- Одлуката бр. 1299 од 28. VI. 1965 год. на 
Електричното претпријатие „Маврово" во Гостивар; 

- Одлуката бр. 1355 од 21. VI. 1965 година на 
Преносното електрично претпријатие „Електројуг" 
во Скопје; 

- Одлуката бр. 2088 од 21. VI. 1965 година на 
Електричното претпријатие „Маџари" во Скопје; 

- Одлуката бр. 09-2885/1 од 21. VI. 1965 година 
на Претпријатието за изградба на хидроелектрани 
на системот Црни Дрим во Струга; 

- Одлуката бр. 491/1 од 21. VI. 1965 година на 
Електричното претпријатие за изградба и експлоа-
тација на ЦрноречкиЈге хидроцентрали во Кава-
дарци. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Бр. 09-977/2 
21 јуни 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

263. 
Врз основа на член 22 и член 119 став 3 од 

Основниот закон за организација и финансирање 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 24/65), Собранието на Републичката заед-
ница за социјално осигурување на работниците на 
СР Македонија, на својата седница одржана на 31 
мај 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ВО 
1965 ГОДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЌЕ СЕ ИЗДВО-
ЈУВААТ ЗА СИГУРНОСНА РЕЗЕРВА И ВАЛО-
РИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА НА ФОНДОТ НА ИНВА-
ЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
За сигурносна резерва на фондот на инвалид-

ското и пензиското осигурување се издвојува дел 
од 3,30% од средствата остварени со придонесите 
за инвалидското и пензиското осигурување. 

II 
За валоризациона резерва на фондот на инва-

лидското и пензиското осигурување се издвојува 
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дел од 15,14% од средствата остварени со придоне-
сите за инвалидското и пензиското осигурување. 

Ш 
Делот од придонесите, што во смисла на оваа 

одлука задолжително ќ е се издвојува од резервите 
на фондот на инвалидското и пензиското осигуру-
вање, ќе се пресметува и издвојува од придонесите 
уплатени од 1 јули 1965 година, од кој ден преста-
нува да важи Одлуката за висината на средствата 
што во 1965 година ќе се издвојуваат за сигурносна 
резерва и валоризациона резерва на фондовите на 
инвалидското осигурување и пензиското осигуру-
вање („Службен весник на СРМ" бр. 24/65). 

IV 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 07-1630/1 
31 мај 1965 година 

Скопје 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

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

И С П Р А В К А 

ВО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ГИМНАЗИЈАТА 

Законодавно-правната комисија на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија по извр-
шеното сравнување утврди дека во објавениот текст 
на Законот за измени и дополнувања на Законот 
за гимназијата („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65) се поткраднале грешки, и поради тоа се дава 
следната 

И С П Р А В К А 
1. Во член 18 (29а) став 3, ред 2 зборот „што" 

се брише; 
2. Во член 26 (37), став 1, ред 3 зборот „про-

пишани" се брише; 
3. Во член 37 ред 1: по зборот „член" наместо 

бројот „75" треба да стои „71 став 2, 73 став 3 и 
75"; 

4. Во член 47 треба да гласи: „Во член 95 став 
2 зборовите „Класниот совет" се заменуваат со збо-
ровите: „Колегиумот на паралелката"; 

Во член 97 алинеа 4 зборовите „Наставничкиот 
и класниот совет" се заменуваат со зборовите: 
„Наставничкиот колегиум на гимназијата и пара-
лелките" ; 

5. Во член 51 (102а) став 2, ред 2 по зборот „цгѓо" 
е испуштен и се додава зборот „ќе"; 

6. Член 53 треба да гласи : 
„Насловот на член 103 се менува и гласи: „VI 

ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ГИМНАЗИЈАТА". 
Поднасловот 1 со зборот „основање" се брише. 
7. Во член 65 (119г) став 3, ред 5 и 6 зборовите 

„односно издвоените", и во став 4 бројот „116" и 
запирката пред него се бришат. 

8. Во член 68 (130), став 3 ред 3 и 4: зборот 
„издвојување" и запирката пред него се бришат, а 
во став 6 место зборот „гимназиите" треба да стои 
зборот „гимназијата"; 

9. Во член 68 (133) точка 19: по зборот „со-
гласност" треба да се додадат зборовите: „односно 
одлучува"; во точката 22 по зборот „гимназијата" 
во вториот ред на место запирка треба да стои 
точка и запирка, а сите други зборови од таа точка 
се пренесуваат во точката 23 и ставаат по зборот 
„гимназијата"; 

10. Во член 68 (159), став 1, ред 3: по зборот 
„советот" се додава зборот „и"; 

11. Во член 78, по бројот „186": место зборот „и" 
се става запирка, а по бројот 187 се додава „и 188". 

Од Законодавно-правната комисија на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
Скопје 26 јуни 1965 година. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води спор 
по тужбата на тужителот Амет Ајдар Момчило од 
Скопје, улица „143" бр. 78, против тужената Љеза 
Мука Момчило од Скопје, а сега во неизвесност, 
со непознато место на живеење и адреса за развод 
на бракот, вредност 50.000 динари. 

Се повикува тужената Љеза Мука Момчило, да 
се јави на овој суд лично или писмено во рок од 
30 дена, по објавувањето на овој оглас. Во против-
но ќе и се определи привремен старател, кој ќе ја 
застапува во спорот, согласно член 6 од ОЗС. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 345/65. (209) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Окружниот суд во Титов Велес, како надлежен 
граѓански првостепен суд во бракот уводниот спор, 
подигнат на основа тужбата поднесена од тужи-
телката Верка сопруга на Борислав Влаховиќ, по 
татко Иванова Поистојанова, од Скопје, улица „143" 
бр. 45, против Борислав Петров Влаховиќ, со по-
следно место на живеење во град Белград, улица 
„Зелен Венец" бр. 8, а сега со непознато местожи-
телство, го назначи за привремен застапник на ту-
жениот Борислав П. Влаховиќ судискиот приправ-
ник при Општинскиот суд во гр. Титов Велес Зла-
те Лозановски, согласно член 77 ст. П т. 4 од За -
конот за процесната постапка, бидејќи сегашното 
место на живеење на тужениот е непознато, а ис-
тиот нема определено полномошник. 

Именованиот привремен застапник ќе го заста-
пува тужениот по предната правна работа, се до-
дека истиот или неговиот полномошник не се јави 
пред судот или додека Органот на старателството 
не го извести судот дека на тужениот му е назначен 
посебен старател. 

Од Окружниот суд во Титов Велес, П. бр. 11/64. 
(208) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред овој суд подигната е постапка за прогла-
сување за неважен загубен чек бр. 154480, издаден 
од Комуналната банка — Битола на име Милка 
Христова од Битола, вредност од 20.000 динари. 

Се повикува секој оној што го притежа/ва чекот, 
по било кој осшов, да јави во судот или да стави 
приговор против поништувањето му во рок од 30 
дена од денот на објавувањето во „Службен весник 
на СРМ". 

Во противно по истекот на наведениот рок, че-
кот ќе се смета за поништен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 207/75. 
(206) 

Пред овој суд подигната е постапка за прогла-
сување за неважен загубен чек бр. 205898-357, из-
даден од Комуналната банка — Битола на име 
Мавров Коле од Битола, со вредност од 20.000 
динари. 

Се повикува секој оној што го притежава че-
кот, по било кој основ, да јави во судот или да 
стави приговор против поништувањето му во рок од 
30 дена од денот на објавувањето во „Службен 
весник на СРМ". 

Во противно по истекот на наведениот рок, 
чекот ќе се смета за поништен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 151/65. 
(207) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 797, страна 695, книга Ш, е запишан под 
фирма: Железничко транспортно претпријатие од 
Скопје — Градежен погон со самостојна пресметка 
— Скопје. Предмет на работењето на погонот е: 
капитален ремонт на пругите и цружните построј-
ки, инвестиционо одржување на пругите и пруж-
ните постројки, изградба на железнички објекти 
од нискоградба и високоградба во сопствена режи-
ја, експлоатација односно производство на одре-
дени материјали што служат на основната дејност 
како: камен, песок, шљунак, противкотловец, емул-
зија и слично, редовно одржување на пругите и 
пружните постројки. 

Погонот е основан од Железничкото транспорт-
но претпријатие — Скопје, а согласно со решението 
на Собранието на општината Идадија — Скопје 
број 8276 од 20. V. 1964 година. 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Каранфилоски Петко Владислав, директор, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 554/64. (1460) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 516, страна 1103, е запишана под фирма: 
„Центроколонијал" — трговско претпријатие за тр-
говија со колониј ално-прехранбени, индустриски, 

мешовити и други стоки од Скопје — Продавница 
за самопослужување број 58 во Скопје, ул. „464" 
(помеѓу галериите во Кисела Вода). Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на сите 
видови колонијално-прехранбени стоки, како и сто-
ки потребни за домаќинствата. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на „Центроколонијал" — Скопје, а согласно 
со решението на Собранието на општината Кисела 
Вода Скопје број 02-8399 од 30. УП. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Србиновски 
Стојан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 563/64. (1472) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. IX. 1964 година, рег. број 73/55, книга V, е запи-
шана под фирма: Продавница во село Тајмиште на 
Трговското претпријатие „Бистра" од Кичево. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на колонијални, текстилни и други стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо „Бистра" — Кичево. 

Раководител на продавницата е Јаковлевски 
Стефан, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 339/64. (1485) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28 IX. 1964 година, рег. број 73/55, книга V, е запи-
шана под фирма: Продавница во село Староец на 
Трговското претпријатие „Бистра" од Кичева Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на колонијални, текстилни и други стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо „Бистра" од Кичево. 

Раководител на продавницата е Ристо Павле-
ски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 340/64. ( н а д 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. IX. 1964 година, рег. бр. 73/55, книга V, е запи-
шана под фирма: Продавница на конфекција број 
2 во Кичево на Трговското претпријатие „Бистра" 
од Кичево. Предмет н а работењето на продавницата 
е: продажба на текстил, тешка кофекција, куси и 
плетени стоки и детска галантерија. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистра" од Кичево. 

Раководител на продавницата е Михајловски 
Мише, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 341/64 (1487) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. X. 1964 година, рег. број 16/64, книга I, е запи-
шано под фирма: Складиште во Битола на Лесно 
индустрискиот комбинат „Лико" од Врхника Пред-
мет на работењето на складиштето е: ускладишту-
вање и продажба на станбен, куќен и канцелариски 
намештај, разни врсти на паркет и амбалажа и 
останати производи на комбинатот и неговите коо-
перанти. 

Складиштето е основано од Лесно индустриски-
от комбинат „Лико" од Врхника. 

Раководител на складиштен е Васко Велјано-
ски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 297/64. (1492) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. X. 1964 година, рег. број 17/64, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница за сточна храна и 
мелнички производи во Битола на Претпријатието 
„Банат" од Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на сточна храна, жито, 
грав, ориз и млечни производи. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Банат" — Скопје. 

Раководител на продавницата е Горѓи Кузма-
новски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 348/64. (1493) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. X. 1964 година, рег. број 14/64, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница во Охрид на Комби-
натот „Југопластика" од Сплит. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: трговија на мало со 
сопствени производи од конфекција, галантерија, 
чевли, термопреработки и амбалажа од пластични 
маси, како и други предмети поради дополнување 
на асортиманот. 

Продавницата е основана од Комбинатот „Ју-
гопластика" од Сплит. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Наум Тунте. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 302/64. ц 4 9 4 ) 

Раководител на продавницата е Крушаревски 
Милан, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
^р. 345/64. (1496) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. X. 1964 година, рег. број 11/55, книга IV, е запи-
шана под фирма: Продавница во село Езерани на 
Трговското претпријатие „Пјреспанско Езеро" од 
Ресен. Предмет на работењето на продавницата е: 
ќе се занимава со продажба на стоки што ги про-
изведува претпријатието. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Преспанско Езеро" од Ресен. 

Раководител на продавницата е Крушаревски 
Милан, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 346/64. (1496) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. X. 1964 година, рег. број 11/55, книга IV, е запи-
шана под фирма: Продавница во село Козјак на 
Трговското претпријатие „Преспанско Езеро" од 
Ресен. Предмет на работењето на продавницата е: 

се занимава со продажба на стоки што ги про-
изведува претпријатието. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Преспанско Езеро" од Ресен. 

Раководител на продавницата е Јанчевски Јор-
дан, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 347/64. (1498) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. X. 1964 година, рег. број 11/55, книга IV, е запи-
шана под фирма: Продавница (во село Д. Б. Црква 
на Трговското претпријатие „Преспанско Езеро" од 
Ресен. Предмет на работењето на продавницата е: 
ќе се занимава со продажба на стоки што ги про-
изведува претпријатието. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Преспанско Езеро" од Ресен. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 100, ерана 259, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на мало за промет со же-
лезарија, намештај и градежен материјал „Бошава" 
од Кавадарци — Продавница за текстил „Штофа-
ра" Кавадарци, улица „Маршал Тито" број 14. 
Предмет на работењето на продавницата е: трго-
вија со текстил, кратка и плетена стока и конфек-
ција. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Бошава" — Ка-
вадарци, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Кавадарци — Одделение за 
стопанство број 03-3170 од 11. IX. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Петар Салта-
џиев. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 570/64. (1508) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
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рег. број 100, страна 259, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на мало за промет со же-
лезарија, намештај и градежен материјал „Боша-
ва" од Кавадарци — Продавница за текстил „С'а-
моизбор" - Кавадарци, улица „Гуро Ѓаковиќ" број 
10. Предмет на работењето на продавницата е: 
трговија со текстил, кратка и плетена стока и кон-
фекција. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Бошава" — Ка-
вадарци, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Кавадарци број 03—3171 од 11. 
IV. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Ристо Добрев. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 571/64. (1509) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 100, страна 259, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие на мало за промет со же-
лезарија, намештај и градежен материјал „Бошава" 
од Кавадарци — Продавница за текстил „Прогрес" 
— Кавадарци, ул. „Маршал Тито" бр. 22. Предмет1 

на работењето на продавницата е: трговија со тек-
стил, куса И плетена стока и конфекција. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Бошава" — Кава-
дарци, а согласно со решението на Народниот одбор 
на општината Кавадарци број 03-2172 од 11. IV. 1963 
година. 

Раководител на продавницата е Стојан Велков. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 572/64. (1510) 

рег. број 203, страна 543, е запишана под фирма: 
Производно претпријатие за промет со алкохолни 
пијалоци „Викар" од Титов Велес — Продавница 
во Скопје на улица „467". Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на сите видови ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци на мало наливно 
и во флаиш. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Производното претпријатие „Винар" од Ти-
тов Велес, а согласно со решението на Собранието 
општината Кисела Вода — Скопје број 02-11033 од 
20. УШ. 1964 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Таратаков Томе, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 551/64. (1515) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 203, страна 543, е запишана под фирма: 
Производно претпријатие за промет со алкохолни 
пијалоци „Викар" од Титов Велес — Продавница 
број 6 во Скопје, улица „713", населба „Вардар" до 
Авијатика. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на сите видови алкохолни и без-
алкохолни пијалоци на мало наливно и во флаши 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Производното претпријатие „Винар" — Ти-
тов Велес, а согласно со решението на Собранието 
на општината Кисела Вода - Скопје број 02-8485 
од 30. УГП. 1964 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Богдан Гигов, раководител, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 550/64. ( 1 5 1 6 ) 

КОНКУРСИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 855, страна 1145, книга Ш, е запишан под 
фирма: Претпријатие кола за спиење и ручавање 
при Ј Ж — Белград — Дуќан „Железничка ресто-
рација" — Скопје (во кругот на Железничката 
станица). Предмет на работењето на дуќанот е: вр-
шење угостителски услуги во рамките на одобре-
ната дејност. 

Дуќанот е основан од Работничкиот совет на 
Претпријатието кола за спиење и ручавање при 
Ј Ж — Белград, а согласно со решението на Со-
бранието на општината Идадија — Скопје број 
16233 од 10. УШ. 1964 година. 

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Ѓорѓиевски Горѓи, в.д. раководител, во гра-
ните на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 538/64. (1512) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 

Врз основа на член 21, став 3 од Основниот за-
кон за работните односи и член 5 од Одлуката за 
привремено регулирање на работните односи при 
Специјалната болница за костно-зглобна ТБЦ во 
Охрид, Здравствениот совет 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места лекари на одде-
ление при Болницата — — — 2 работни места 

УСЛОВИ: 
1. Кандидатот да има завршено лекарски стаж 
2. Молбите со потребната документација се до-

ставуваат до Комисијата за засновање на 
работни односи. 

3. Да го регулирал воениот рок. 
4. Личен доход по Правилникот за распределба 

на личните доходи на болницата. 
5. Конкурсот трае до пополнување на работните 

места, во колку работните места не сз по-
полнат во рок од 15 дена. 
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За поблиски информации кандидатите може да 
се обратат на телефон бр. 22-50. (884) 

Конкурсната комисија на Заводот за трансфу-
зија на крв на СРМ — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 

ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ 
Услови: 

а) лекар специјалист трансфузиолог 
б) лекар специјалист интернист 
в) лекар специјалист хирург 
г) лекар од општа пракса со долгогодишно ра-

ботно искуство од кои 5 години на раководно 
работно место. 

Плата по правилникот за расподелба на лич-
ните доходи на Заводот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето, а во колку работното место не се пополни 
конкурсот останува отворен до пополнувањето. 

Молбите со документите предвидени по чл. 31 
од Законот за јавните службеници, се поднесуваат 
до конкурсната комисија на Заводот со кратка био-
графија и опис на досегашната работа. (909) 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на наставници за предметите: 
1. Специјални книговодства 
2. Организација на трговските претпријатија 

и комерцијалните служби. 
Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на 

Факултетот. Рок за пријавување е петнаесет дена 
од објавувањето на конкурсот. (910) 

Комисијата за засновување и раскинување на 
работните односи при Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на слободни работни места: 
1. Началник на Одделението за медицина на 

трудот, 
2. Началник на Одделението за социјална меди-

цина. 
УСЛОВИ: 

Под ,Д" — лекар специјалист по медицина на 
трудот (хигиена смер индустриска хигиена) или 
лекар специјалист по интерна медицина диферен-
циран за медицина на трудот со 10 години работа 
во струката; 

Под „2" — лекар специјалист по хигиена — со-
цијална медицина со 10 години работа во струката. 

Личен доход по Правилникот на Заводот. 
Молбите со документи по чл. 31 од ЗЈС и кратка 

биографија за досегашното работење се поднесуваат 

21 јули 1965 

до управата на Заводот, во рок од 15 дена по распи-
шувањето на конкурсот. 

Во колку местата не бидат пополнети во опре-
делениот рок конкурсот останува отворен до нив-
ното пополнување. (911) 

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 предме-

тот психологија; 
— За еден професор или предавач по предме-

тот методика за одделенска настава; 
— За еден професор или предавач по предме-

тот основи на науката за општеството; 
— За двајца професори или предавачи по 

предметот англиски јазик; 
— За двајца професори или предавачи по 

предметот руски јазик; 
— За двајца хонорарни професори или преда-

вачи по предметот предвојничка обука и тоа еден 
за курсот — предавањето што го следат студенти и 
еден за курсот — предавањето што го следат сту-
дентки. 

УСЛОВИ: Кандидатите треба да ги исполнуваат 
условите од чл. 174 од Законот за високото школ-
ство во СРМ; 

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. (923) 

СОВЕТОТ НА ГИМНАЗИЈАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 
- КУМАНОВО 

распишува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на испразнетите работни места на 
наставен и воспитен персонал во гимназијата, за 
учебната 1965/66 година, и тоа: 

1. Професор по македонски јазик - - - 1 
2. Професор по шиптарски јазик — - — 1 
3. Професор или наставник по историја и 

географија на шиптарски наставен јазик 1 
4. Професор по математика — — — — 1 
5. Наставник по ОТО или стручен учител — 1 
6. Професор по историја и општествено уре-

дување — — — — — — — — — — — 1 
УСЛОВИ: 
За професори — соодветен факултет; 
За наставници — филозофски факултет, ВПШ 

или ПА; 
За стручни учители — соодветно училиште 

или ПА. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Конкурсот трае од 15 јули до 15 август 1965 
година. 

Кон молбата треба да се приложат следните 
документи: 

1) Уверение за движење во службата; 
2) Документа за школска односно стручна ква-

лификација; 
3) Препис од оценките: карактеристика за по-

следните 3 години; 
4) Во пријавите треба да биде назначена точ-

ната адреса на кандидатот. 
Пријавите што не ги содржат бараните доку-

менти нема да се земат во разгледување. (922) 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТРАЛНОТО УЧИ-
ЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН" - С. РАКОТИНЦИ -

СКОПСКО 

распишува 

КОНКУРС 

за пополнување на слободните работни места за 
наставно-воспитеп персонал, за учебната 1965/66' 
год, за централното и училиштата што се финан-
сираат при истото училиште, и тоа: 

I. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН" -
О. РАКОТИНЦИ 

1. Наставник по математика — — — — 1 
2. Наставник по физика и математика — — 1 
3. Наставник по историја и географија — — 1 
4. Наставник по македонски јазик со до-

полна на часови од др. области — — — 1 
5. Наставник или учител по ОТО — — — 1 
6. Наставник или стручен учител по дома-

ќинство со дополнување на часови од 
други области — — — — — — — 1 

7. Четири учители за одделенска настава и 
тоа во селата: с. Ракотинци 1, с. Добридол 
2 и с. Говрлево 1 

8. Двајца учители за шиптарски наставен 
јазик за селата: с. Света Петка 1 и с. 
Чифлик 1. 

9. Домаќин за централното училиште — с. Ра -
котинци — — — — — — — — — 1 

Кандидатите што ќе конкурираат за упразне-
тите работни места треба да ги исполнуваат след-
ните услови: 

Од точка 1 до 4 да имаат оформено више или 
високо образование од соодветна група, за точка 5 
и 6 да имаат завршено ПА или учителска школа, 
за точка 7 и 8 да имаат завршено ПА или учител-
ска школа и за точка 9 да има завршено најмалку 
осумгодишно училиште. 

Личен доход според Правилникот на Учи-
лиштето. 

Молбите со сите потребни документи според чл. 
31 од ЗЈС, отценувачките листови, односно работни 
карактеристики за последните 2 години се доста-
вуваат до ова Училиште. Не комплетирани доку-
менти нема да бидат разгледувани. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (924) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ГЕРИ 
ФИЛХАРМОНИЈАТА НА СРМ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. Директор на Филхармонијата на СРМ 

УСЛОВИ Кандидатот треба да има завршено 
музичка академија. 

Настап на работа од 1 септември 1965 година. 
Платата се определува според постојните за-

конски прописи за персоналот во уметничките уста-
нови. 

Молбите се примаат до 31 август 1965 година. 
Ако работното место не се пополни до одре-

дената дата, конкурсот е отворен се до неговото по-
полнување. Молби со потребните документи за 
заснивање на работен однос со опширна биогра-
фија се доставуваат до Фил хармонијата на СРМ 
— Скопје, Пошт, ф а х 507. (926) 

СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКА АКАДЕМИЈА -
СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за следните работни места: 
а) За изведување настава на шиптарски јазик: 
1. За еден наставник (професор или предавач) 

по предметот историја; 
2. За еден наставник (професор или предавач) 

по предметот географија; 
3. За еден наставник (професор или предавач) 

по предметот биологија; 
4. За еден наставник (професор или предавач) 

по предметот хемија; 
5. За еден наставник (професор или предавач) 

по предметот математика; 
6. За еден наставник (професор или предавач) 

по предметот физика; 
7. За еден хонорарен наставник (професор или 

предавач) по предметот основи на науката за оп-
штеството; 

8. За еден хонорарен наставник (професор или 
предавач) по предметот психологија; 

9. За еден хонорарен наставник (професор ил4 
предавач) по предметот педагогија. 

б) За изведување настава на турски јазик: 
1. За еден наставник (професор или предавач) 

по предметите турски јазик и методика на наста-
вата по турски јазик; 

2. За еден хонорарен наставник (професор илл 
предавач) по предметот турска литература; 

3. За еден хонорарен наставник (професор или 
предавач) по предметот теорија на литературата. 

Кандидатите за овие работни места треба да ги 
исполнуваат условите од член 134 од Законот за 
високото школство. 
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Пријавите за конкурс со. биографија, диплома, 
список на објавени трудови или самите трудови и 
согласност од работната организација каде се во 
работен однос, се доставуваат до Секретаријатот на 
Педагошката академија од денот на објавувањето 
до 5. IX. 1965 година. 

Конкурсот останува отворен до пополнување на 
работните места. (912) 

Комисијата за објавување на конкурс за јавно 
наддавање, формирана од страна на Работничкиот 
совет на Претпријатието за откуп, производство, 
преработка и продажба на тутун во Битола 

р а с п и ш у в а 

I ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на нов ферм завод во кругот на 
претпријатието 

Претсметковната вредност на објектот изнесува 
73.564.025 динари во кој износ влегуваат и водо-
водот, канализацијата и електрична инсталација. 

Наддавањето ќе се одржи во просториите на 
инвеститорот 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ" — и со почеток во 10 
часот. 

Рок за отпочнување на изградбата на објектот 
е 6 дена по заклучувањето на договорот. 

Рок за завршување на изградбата е 15 ноември 
1965 година. 

Учесниците на наддавањето се должни да до-
стават: 

1. — Писмена понуда со единечни цени на 
претсметката во затворен плик, 

2. — Гарантно писмо од Народната банка во 
износ од 1% од понудената пресметковна вредност, 

3. — Потврда за регистрација на работната ор-
ганизација, 

4. — Список на механизацијата со која ќе ги 
изведува работите, 

5. — Писмена обврска дека ќе го спази рокот, 
6. — Полномошно, 
7. — Изјава дека им се познати техничките 

услови за изведување на објектите. 
Понудите ќе се примаат до почетокот на надда-

вањето. 
Елаборатот се става на увид секој работен ден 

од 8 до 14 саатот во просториите на Претпријатието. 
(913) 

Комисијата за распишување на лицитација 
Формирана од Управниот одбор на станбениот фонд 
при Општинското собрание — Св. Николе 

р а с п и ш у в а 

П ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

по пат на прибирање на понуди за изградба на 
станбена зграда во Св. Николе 

Јавното наддавање ќе се одржи на ден 26 јули 
1965 година во 10 часот во просториите на Општин-
ското собрание — Св. Николе. 

Понудите се примаат по пошта или со дирек-
но доставување во запечатени коферти до денот на 
одржувањето на јавното наддавање. 

Отварањето на понудите ќе се изврши во при-
суство на понудувачите во просториите на Оп-
штинското собрание Св. Николе. 

Учесниците на конкурсот со понудите треба да 
достават: 

— доказ за регистрација на претпријатието, 
— овластување на претставникот на изведу-

вачот што присуствува на конкурсот, 
— список на основни средства и стручни 

кадри што ќе бидат ангажирани за изведување на 
овој објект. 

Почеток на работите 1. УШ. 19б5 година. Рок 
за завршување на работите 1 година. 

Заинтересираните можат да ги разгледат про-
ектите и условите за лицитацијата во просториите 
на Општинското собрание — Св Николе секој ра-
ботен ден од 7 до 14 часот. 

СОДРЖИНА 

245. Указ за прогласување на Законот за, из-
менување на Законот за стопанско-план-
ските мерки и за употребата на репуб-
личките средства во 1965 година — — 681 
Закон за изменување и дополнување на / 
Законот за стопанско-планските мерки и 
за употребата на републичките средства 
во 1965 година — — — — — — — 681 

255. Указ за прогласување на Законот за Ре-
публичкиот општествен фонд за финан-
сирање на образованието — — — — 682 
Закон за Републичкиот општествен фонд 
за финансирање на образованието — — 682 

256. Указ за прогласување на Законот за Ре-
публичкиот фонд за кредитирање и сти-
пендирање на студентите — — — — 684 
Закон за Републичкиот фонд за креди-
тирање и стипендирање на студентите — 684 

257. Одлука за избор на потпретседатели на 
Собранието на СР Македонија — — — 687 

258. Одлука за избор на претседател и пот-
претседател на Републичкиот собор на 
Собранието на СРМ — — — — — 687 

259. Одлука за бројот на студентите што мо-
жат да се запишат на одделни факултети 
во учебната 1965/66 година — — — — 687 

260. Одлука за образување на постојани ко-
мисии на Извршниот совет — — — — 688 

261. Одлука за именување претседатели и 
членови на постојаните комисии на Из-
вршниот совет — — — — — — — 688 

262. Одлука за давање согласност за соеди-
нување на електростопанските претпри-
јатија — — — — — — — — — 689 

263. Одлука за височината на средствата што 
во 1965 година задолжително ќе се из-
двојуваат за сигурносна резерва и вало-
р и з а ц и ј а резерва на Фондот на инвалид-
ското и пензиското осигурување — — 689 
Исправка во Знакот за измени и допол-
нување на Законот за гимназијата — — 690 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а. Пошт. фах. 51. Тел, 32-836, Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

при Народната банка - Скопје Графички завод „Гоце Делчев" - Скопје 


