СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ" излегува по потреба. Ракописите не
се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 25 октомври 1963
Скопје
Број 37
Год. XIX

250.
На основа глава X оддел 1 тон. 10 од Општествениот план на стопанскиот развиток на СР Македонија за 1963 година, Извршниот совет донесува
О Д Л У К А
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОД СРЕДСТВАТА НА
РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД, RE
СЕ КРЕДИТИРААТ ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО
ТРОШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА
ИЗГРАДБА
I. Стопанската банка на СР Македонија ќе ги
кредитира пречекорувањата во трошоците на инвестиционата изградба доколку настанале како последица на применувањето на определените сојузни
прописи или 'во други случаи предвидени во оваа
одлука, и тоа:
1) поради применувањето на сојузните прописи ако дошло до промена:
— на цените на увозната опрема или на инвестиционите работи поради измена на царинската
тарифа, тарифата на данокот на промет при увозот
или девизните курсеви;
— на транспортните тарифи.
2) пречекорувања настанати поради асеизмичко
градење доколку истото не било предвидено во инвестициониот елаборат.
3) по оцена на банката, ако е неопходно да се
изврши:
— измена на земјата увозничка од која се
врши увозот;
— преориентација на домашна наместо увозна
опрема.
4) за покривање на пречекорувањата настанати
поради виша сила.
5) за покривање на соодветниот дел на учеството од признаеното пречекорување по кредитите
од Општиот инвестиционен фонд во кој се учествува во средствата на Републичкиот инвестиционен фонд.
II. Кредитирањето на пречекорувањата што настанале поради случаите предвидени во оваа одлука, ќе се врши под истите услови под кои е одобрен и основниот кредит.
III. Кредитите за пречекорувањата ќе се одобруваат од средствата предвидени за соодветната
област во Општествениот план за стопанскиот развиток на СР Македонија.
IV. Нерегулираните пречекорувања настанати
до донесувањето на оваа одлука ќе се регулираат
по одредбите на оваа одлука.

Претплата за 1963 год. изнесува
1.800 дин. Овој број чини 64 дин.
Жиро сметка број 802—11/1—698.

V. Се овластува Републичкиот секретаријат за
финансии по потреба да донесува поблиски прописи за спроведување на оваа одлука.
VI. Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 09-3625/1
14 октомври 1963 година
Скопје
Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.
251.
На основа член 5 во врска со член 48 од Уредбата за надоместоци на патните и другите трошоци
на јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ"
бр. 9/60, 15/61, 24/61, 16/62 и „Службен лист на
СФРЈ" бр. 20/63 и 30/63), Извршниот совет донесува
О Д Л У К А
ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И
УСТАНОВИ КОИ ПОРАДИ ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО
СКОПЈЕ ЖИВЕАТ ОДДЕЛНО ОД СВОИТЕ
СЕМЕЈСТВА
I. На службениците и работниците на републичките органи на управата и републичките установи им следува надоместок според оваа одлука
кога поради земјотресот во Скопје тие или одделни
членови на нивните семејства живеат надвор од
Скоцје одделно од семејството.
II. Надоместокот според оваа одлука изнесува
месечно:
1) за функционерите на положај во републичките органи и установи за кои платата ја определува Извршниот совет и соодветни на нив избрани
платена раководители во републичките установи
- 30.000 динари;
2) на службениците од I врста и висококвалификуваните работници — 25.000 динари;
3) на службениците од II врста и квалификуваните работници — 20.000 динари;
4) на службениците од III и IV врста и техничкиот персонал — 15.000 динари.
III. Право на надоместок по основот што е
предвиден со оваа одлука може да остварува само
еден од зашилените членови на семејството.
IV Правото на надоместок според оваа одлука
престанува од првиот нареден месец во кој ќе престане основот за неговото доделување.
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V. Финансиски средства за исплата на надоместокот ќе се обезбедат во претсметката на органот
односно финансискиот план на установата.
VI. Републичкиот секретаријат за буџет и организација на управата ќе донесе поблиски упатства за извршување на оваа одлука.
VII. Оваа одлука влегува во сила со денот од
нејзиното објавување во „Службен весник: на Социјалистичка Република Македонија", а ќе се применува од 1 септември 1963 година.

Член 6
Стопанските организации и установи од член
1 од овој правилник се должни да воведат матично
книговодство и да отпочнат со вршење на селекција на приплодниот добиток најдоцна до 30 ноември 1963 година.

Бр. 09-3757/1
14 октомври 1963 година
Скопје

Член 8
Со парична казна од 50.000—100.000 динари ќе
се казни за прекршок стопанската организација
односно установата која:
а) до истекот на рокот од претходната точка
не воведе матично книговодство или не отпочне со
вршење селекција на приплодниот добиток;
б) матичното книговодство не го води и селекцијата не ја врши редовно и на пропишан начин;
в) не доставува податоци на овластената селекц и ј а служба.
За прекршок од став 1 од овој член ќе се казни и одговорното лице во стопанската организација односно установа со парична казна од 5.000
до 20.000 динари.

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.
252.
На основа член 9 став 2 и 3 од Законот за
вештачко осеменување на крави („Службен весник
на НРМ" бр. 14/59), член 13 став 2 и 3 од Законот
За меринизациЈа („Службен весник на НРМ" бр
14/59) и член 5 од Законот за искористување на
земјоделското земјиште („Службен весник на НРМ"
бр. 20/60), во согласност со Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство донесува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ВОДЕЊЕ МАТИЧНО КНИГОВОДСТВО И ВРШЕЊЕ СЕЛЕКЦИЈА НА ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК
Член 1
Стопанските организации и установи што одгледуваат повеќе од 50 приплодни крави односно
3.000 приплодни овци или 10 приплодни крмачи,
како и стопанските организации што се занимаваат
со производство на репродуктивен приплоден материјал за живина, се должни да водат матично
книговодство и вршат селекција на природниот
добиток.
Член 2
Матичното книговодство се води и селекцијата
на добитокот се врши на начин пропишан со соодветни прописи.
Член 3
Контрола на производните способности на грлата за кои се води матично книговодство ја врши
лицето што го одредува стопанската организацша
односно установата.
Член 4
Селекцијата на уматичениот приплоден добиток ја врши стопанската организација односно установата на основа податоците од матичните книги
за, грлата.
Член 5
Стопанските организации и установи од член
1 од овој правилник се должни да доставуваат
податоци што ќе им ги бара овластената селекц и ј а служба.

Член 7
Надзор над извршување на одредбите од овој,
правилник врши земјоделска инспекција.

Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден
од денот на објавување во „Службен весник н?.
Социјалистичка Република Македонија".
Бр. 09-2343/1
24 октомври 1963 год.
Скопје
Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
Драги Трајановски, с. р.
253.
На основа член 7 став 2 од Законот за искористување на пасиштата („Службен весник на НРМ"
бр. 20/60), Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство донесува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗРАБОТКА НА ОСНОВНИ ПЛАНОВИ ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА ПАСИШТАТА И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА НИВНОТО ДОНЕСУВАЊЕ
Член 1
Со одредбите од овој правилник се пропишува
изработката на основните планови за користење на
пасиштата во општествена сопственост и постапката за нивното донесување.
Член 2
Основниот план за користење на пасиштата во
општествена сопственост (во понатамошниот текст'
основен план) е основица за користењето и инвестиционите вложувања на организацијата односно
установата на која пасиштата и се доделени на
трајно користење.
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Член 3
При изработка на основниот план треба да се
имаат предвид современи технолошки решенија за
интензивно и рационално користење на пасиштата.
Ако пасиштата се наоѓаат во подрачјето на
противерозивен систем, основниот план за тие пасишта мора да се усклади со основниот план за
искористување на противерозивниот систем.
Член 4
Основниот план содржи:
1. назив на организацијата односно установата
на која пасиштата и се доделени на трајно користење;
2. назив на пасиштата со означување на месностите каде се наоѓаат, управната и катастарска
општина, броевите на катастарските парцели, површина во ха, катастарски класи и категорија на
пасиштата;
3. опис на пасиштата, релјефот, типот на почвата, составот и состојбата на тревниот покривач,
капацитетот и начинот на користење на пасиштата,
комуникации, состојба со води и попис на стопански објекти на пасиштата;
4. бројна состојба и структура на добитокот
што се напасува на пасиштата;
5. мерки за одржување и подобрување на пасиштата :
— агротехнички и агромелиоративни мерки
стварање на (вештачки ливади, вештачки пасишта,
сенокоси, начин на користење и сл.);
— потребни вложувања;
— бројна состојба и структура на добитокот и
смер на сточарското производство што се предвидува;
— обем на идново сточарско производство и
економски ефект.
Член 5
Основниот план го изработува организацијата
односно установата на кЈоја пасиштата и се доделени на трајно користење.
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Член 9
Органот надлежен за утврдување предлогот
на основниот план е должен да ги земе (во разгледување забелешките и предлозите ставени на предлогот на основниот план и изработи конечен предлог на основниот план.
Органот од претходниот став е должен на органот од член 6 од овој правилник, заедно со
конечниот предлог на основниот план, да ги достави забелешките и предлозите што не ги усвоил,
како и разлозите за нивното неусвојување.
Член 10
Организациите односно установите на кои пасиштето во општествена сопственост им е доделено
на трајно користење пред влегувањето во сила на
овој правилник, а од приемот на пасиштето поминало повеќе од шест месеци, се должни основниот
план да го донесат во рок од шест месеци од денот
на влегувањето во сила на овој правилник.
Член 11
Овој правилник влегува BIO сила осмиот ден
од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија^.
Бр. 09-2850/1
4 октомври 1963 год.
Скопје
Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
Драги Трајановски, с. р.
254.
На основа член 35 став 1 од Законот за кредитните и другите банкарски работи („Службен лист
на ФНРЈ" бр. 10/61 и точ. IV од Одлуката на Извршниот совет на СР Македонија за намените и
условите под кои ќе се даваат кредити -за трајни
обртни средства („Службен весник на СРМ" бр.
31/63), Управниот одбор на Стопанската банка на
СР Македонија донесува

Член б
Основниот план го донесува највисокиот орган
на управување на организацијата односно установата на која пасиштето и е доделено на трајно користење.
Ако организацијата од претходниот став е земјоделска задруга, основниот план го донесува задружниот совет.

ЗА НАМЕНИТЕ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СТОПАНСКАТА БАНКА НА СРМ ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА ЌЕ ДАВА КРЕДИТИ ОД
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ТРАЈНИ ОБРТНИ
СРЕДСТВА ВО 1963 ГОДИНА

Член 7
Предлогот на основниот план го утврдува управниот одбор односно соодветен на него орган на организацијата односно установата.
Член 8
Органот од претходниот член е должен, пред
да го поднесе предлогот на основниот план на органот надлежен за донесување, да го стави на увид
на членовите на колективот на организацијата
односно установата и да го достави на мислење на
органот што односното пасиште го доделил на
трајно користење на организацијата односно установата.

I. Стопанската банка на СР Македонија ќе
одобрува по пат на непосредна спогодба кредити
од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд
за трајни обртни средства.
II. Кредитите од претходната точка Ќе се даваат:
1) За обезбедување на трајни обртни средства
на инвеститорите што се кредитирани од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд а
чии потреби, според обврските на Банката доспеваат во 1963 година.
2) За обезбедување средства за соодветно учество во кредитите за обртни средства за објектите

ЗАКЛУЧОК
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што се финансираат од кредитот на Општиот инвестиционен фонд за стопанскиот развиток на
недоволно развиените подрачја, односно од средствата на Општиот инвестиционен фонд.
3) За обезбедување на трајни средства на самостојните установи основани од Извршниот совет.
4) За обезбедување трајни обртни средства на
железничките стопански организации.
III. Кредитите за трајни обртни средства за
намените предвидени во точка II под 1 и 2 од овој
заклучок ќе се даваат под истите услови под кои
се одобрувани кредитите за вложување во основни
средства.
Кредитите за трајни обртни средства за намените предвидени во точка II под 3 и 4 од овој
заклучок ќе се даваат под следните услови:
— со рок за враќање на кредитот кој не може
да биде подолг од 10 (десет) години.
— со интересна норма по која кредитобарачот
плаќа интерес на својот деловен фонд зголемена
за 1 (еден), со исклучок на самостојните установи
основани од Извршниот совет кои плаќаат интересна норма од 6%.
IV. Барањето за трајна обртни средства се
поднесува на обрасци од Југословенската инвестициона банка (ЗП обрасци — дефинитивно барање
за кредит за обртни средства), кои можат да се
добијат во Стопанската банка на СРМ, Скопје.
Кон барањето за кредит кредитобарачот поднесува:
1. Потврда за кредитна способност на кредитобарачот издадена од страна на Банката к а ј која
кредитобарачот има текушта односно жиро сметка.
Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена
до денот на поднесување на барањето.
2. Оверен препис од решението за регистрација
на стопанската организација, со потврда за промените што настанале од регистрацијата до поднесувањето на барањето. Потврдата не може да биде
постара од 60 дена до денот на поднесувањето на
барањето.
3. Извод од записникот од одржаната седница
на работничкиот совет на која е одлучено претпријатието да се задолжи.
4. Завршна сметка на стопанската организација за последните две години (обр. бр. 1, 12, 14 и
15), периодична пресметка за последниот пресметковен период и месечен бруто биланс за последниот месец пред поднесување барањето за кредит.
V. Банката може да го услови барањето за
кредитот со гаранција на општествено политичката
заедница.
VI. Барањето за кредит за трајни обртни средства со сите прилози се поднесува во два примерка
во Стопанската банка на СР Македонија.
VII. Во с^ друго за овој заклучок важат одредбите од Законот за кредитните и други банкарски работи (Службен лист на ФНРЈ" бр. 10/61)
и Одлуката за намените и условите под кои ќе се
даваат кредити за трајни обртни средства („Службен весник на СРМ" бр. 31/63), како и другите постојни прописи.
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VIII. Овој заклучок влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија".
Бр. 937
8 октомври 1963 година
Скопје
СТОПАНСКА БАНКА НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
В. д. Генерален директор,
Т. Ивановски, с. р.

Претседател на УО,
В. Гривчев, с. р.

Опасен дшл
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10570 од 18 јули
1963 година, ја одобри промената на личното име
на Христовски Никола, роден на ден 30 мај 1944
година во село Вирово, од татко Христовски Недан
и мајка Ленка, така што во иднина личното име
ќе му гласи Бајдевски Димка.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(356)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10833/1 од 10 јуни
1963 година, ја одобри промената на роденото име
на Тошев ѓорѓи, роден на ден 11 јули 1949 година
во Валандово, околија Титовве л ениса, од татко Тошев Нано и мајка Марика, така што во иднина
роденото име ќе му гласи Тошев Динка.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(357)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-13117 од 8 јули
1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Талевска Пауна, родена на ден 15 септември 1921 година во село Суводол, Битолска околија, од родители: татко ѓорѓиевски Гуро и мајка
Велика, така што во иднина фамилиј арното име
ќе и гласи Апчевска.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(358)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-14385/1 од 19 јули
1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Саздова Загорка, родена на 27 февруари 1944 година во Новачани, Титоввелешка
околија, од татко Воислав и мајка Реса, така што
во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе и гласи Прелотава.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(360)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-13422/1 од 11 јули
1963 година, ја одобри промената на личното име
на Јунузи Јунуз, роден на 1 април 1926 година во
село Копанца, Скопска околија, од татко Шеиф
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и мајка Мунире. Промената на ф а м и л и ј а р н о ^ име
се протегнува и на неговите малолетни деца и тоа:
Јунузи Шериф, роден на 6 декември 1960 година и
Јунузи Мунира, родена на И јануари 1952 година
и двете родени во Скопје, така што во иднина
личното име ќе му гласи Раман Јонуз, а фамилијарното име на децата Раман.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(361)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-14338/1 од 20 јули
1963 година, ја одобри промената на личното име
на Трпчева Горица, родена на 11 август 1943 година во село Слатино, Тетовска околија, од татко
Богоја и мајка Горица, така што во иднина личното име ќе и гласи Гољева Бора.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник ца СРМ".
(362)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-14304/1 од 17 август 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Тошев Милан, роден на 14 април
1939 година во СофиЈа, од татко Велиј амин и мајка
4)илимена, така што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име
ќе му гласи Марковски.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(363)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-14805/1 од 17 август 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Тошева Александра, родена на
6 јуни 1942 година во Гевгелија, Титоввелешка
околија, од татко Томе и мајка Анка, така што во
иднина фамилијарното име ќе и гласи Марковска.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(364)

Бр. 37 -
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јарното име на Каранфилов Симеон, роден на ден
10 август 1944 година во село Облаково, Битолска
околија, од родители: татко Васил и мајка Стојанка, така што во иднина фамилијарното име ќе
му гласи Митревски.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(367)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-11370 од 29 август 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Дамјановски Јосиф, роден на ден
3 април 1927 година во Битола, од родители: татко
Велјан и мајка Анастасија, така што во иднина
фамилијарното име ќе му гласи Тодоровски.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(368)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-15639 од 7 септември 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Дамјановска Елена, родена на
ден 15 јануари 1932 година во село Лавци, Битолска околија, од родители: татко Ристо и мајка Вас и л к а , така што во иднина фамилијарното име ќе
и гласи Тодоровска.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(369)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-15532/1 од 17 август 1963 година, ја одобри промената на роденото
име на Штерјова Софија, родена на 14 јули 1931
година во село Иловица, Штипска околија, од татко Сотир и мајка Коста динка, така што во иднина
роденото име ќе и гласи Чона.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(370)

СУДСКИ ОГЛАСИ
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-15636 од 18 август 1963 година, ја одобри промената на личното
име на Михајловски Боривоје, роден на 22 октомври 1934 година во село Горно Српци, Битолска
околија, од родители: татко Стојан и мајка Василка, така што во иднина личното име ќе му гласи Горески Борис.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(365)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-15637 од 7 септември 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Михајловска Спасенија, родена
на 7 април 1937 година во Битола, од родители:
татко Методија и мајка Василија, така што во иднина фамилијарно^ име ќе и гласи Гореска.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(366)
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-14834 од 14 август 1963 година, ја одобри промената на фамили-

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА
При овој суд е подигната постапка за прогласување за поништен загубениот чек бр. 056222 на
36.500 динари, издаден од Комуналната банка во
Битола од 21. VI. 1963 година, на име коларовски
Александар, ул. „Брегалница" бр. 101 — Битола.
Се повикува секој еден што го притежава чекот, по било кој основ, да му соопшти на овој суд
или да стави приговор против поништувањето му
во рок од месец дена по објавувањето на огласот
во „Службен весник на СРМ". Во противно по истекот на горниот рок чекот ќе биде прогласен за
поништен.
Од Општинскиот суд ЋО Битола, Р. бр. 261/63.
(359)

ЛИКВИДАЦИЈА
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации
под ред. бр. 5, стр. 111 е запишано следното: Угостителското претпријатие „Турист" од Берово е
ставено во редовна ликвидација, сметано од 15. VII.
19G3 година.

Стр. 710 - Bp. 37
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За ликвидатор на претпријатието е назначен
Димитар Гошевски.
Уписот е извршен во регистарот на основа решението на Општинското собрание на општината
Берово бр. 03-1774/1 од 15. VII. 1963 година и решението на Ликвидационата комисија при Општинското собрание на општината Берово бр. 03-1776/1
од 15. VII. 1963 година.
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи
бр. 128/63.
(1113)
ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ
Загубените штембил и печат на Претпријатието за обработка на тутун „Отља" од Куманово
- во ликвидација цод назив: „Претпријатие за
обработка на тутун „Отља" — Куманово", се огласуваат за неважни.
(2013)
Загубениот печат на Работничко-службеничкиот ресторан при Фабриката „11 октомври"—Куманово под назив: „Работничко-службенички ресторан при Фабриката за шавни цевки и лимени
конструкции „11 октомври" — Куманово", се огласува за неважен.
(2191)
Загубените округли гумен печат, со текст:
„Јавно правобранителство на Народна Република
Македонија — Скопје" и четвртасти гумен штембил со ист текст, се огласуваат за неважни. (2612)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 482, страна 1348 е запишано следното: На досегашните потписници на Занаетчиското шивачко претпријатие „Солидарност" од
Скопје и тоа: Борче Георгиевски;, в. д, директор, и
Трајан Коце Пешевски им престанува правото за
потпишување.
За в. д. директор на претпријатието е назначен
Гуро Наумовски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува, во границите на овластувањето
со новоназначениот потписник Николовски! Горѓи
Лазар, сметано од 27-УП-1962 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 497/62.
(1095)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 264, страна 759 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор
на општината Типов Велес под бр. 5213/1 од
30-V-1962 година Производното претпријатие „Бабуна" од Титов Велес е ставено под принудна
управа.
За принуден управник на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 6290/1 од 27-VI-1962 година Христов Благој. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите
на овластувањето, сметано од З-УП-1962 година

На досегашните потписници и тоа: Сугарев
Лазо, книговодител, и Димче Христов Нејков, директор, им престанува правото за потшишување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 396/62.
(1097)

КОНКУРСИ
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
МАЦИИ

ИНФОР-

р а спишув а
К О Н К У Р С
за пополнување на следните работни места:
1. ТРИ НОВИНАРИ - УРЕДНИЦИ
2. ЧЕТИРИ НОВИНАРИ
СОРАБОТНИЦИ
3. ПРАВЕН РЕФЕРЕНТ
4. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР
Услови:
1. За работното место под точка 1:
— да имаат завршено више образование и
5 години практика во новинарска струка и да владеат со странски јазици, или
— да имаат завршено средно образование и
10 години практика во новинарска струка it да
владеат со странски јазици.
2. За работното место под точка 2:
— да имаат завршено вшие образование и
5 години практика во новинарска струка и да владеат со странски јазици, или
— да имаат завршено средно образование и
10 години практика во новинарска струка и да владеат со странски јазици.
3. За работното место под точка 3:
— да имаат завршено правен факултет и
практика во новинарска струка.
4. За работното место под точка 4:'
— да имаат завршено средно образование и
3 години практика во канцелариска струка.
Кандидатите да ги исполнуваат условите предвидени со член 31 од Законот за јавните службеници.
Плата по Законот за јавните службеници, а
положај ната плата според Решението за рамките
на положај ните плати во Републичкиот секретаријат за информации, а за службениците под точка 1 и 2 — плата по договор.
Молбите таксирани се поднесуваат до Републичкиот секретаријат за информации со куса
биографија.
Конкурсот ќе трае до пополнување на работните места.
ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА
Конкурсната комисија при Медицинскиот центар — Куманово
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на следните работни места:
1. Лекари од општа пракса за работа во амбуланти
4
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2. Лекари стажери
3. Шеф на сметководство

2
1

УСЛОВИ:
Кандидатите од точка прва треба да имаат завршено медицински факултет и положен стручен
испит, а кандидатите под точка втора треба да
имаат завршено медицински факултет.
Кандидатите од точка трета треба да имаат
завршено економски факултет или виша економска школа и 5 години практика.
Сите кандидати треба да ги исполнуваат условите од чл. 31 од Законот за јавните службеници.
Молбите се поднесуваат на адреса:
Медицински центар (конкурсна комисија) —
Куманово.
Плата по тарифен правилник на установата.
Конкурсот трае до пополнување на работните
места.
(1159)
ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА
СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

ФИЛОЗОФ-

распишу в а
К О Н К У Р С
— за два наставника (во звањето предавач) за
предметот Англиски јазик;
— за еден асистент по Англиски јазик.
Пријавите (со биографија, список на научни и
стручни трудови во колку има такви, со по еден
примерок од истите и потребните такси, како и
документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници), се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот.
Рок за поднесување на пријавите е еден месец
од денот на објавувањето на конкурсот.
(1160)
ЗАВОДОТ ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН И
НАСТАВЕН ФИЛМ НА СРМ - СКОПЈЕ
УЛ. „29 НОЕМВРИ" БР. 46
распишува
К О Н К У Р С
за упразнетото работно место РЕФЕРЕНТ за наставен ф(ИЛМ
У с л о в и : Филозофски факултет — педагошка
група.
Конкурсот трае до пополнување на работното
место.
Со пријавите кандидатите треба да достават и
кратка биографија.
(1161)
КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА РЕСЕН
распишува
К О Н К У Р С
за работното место инспектор по земјоделие при
Собранието на општината Ресен
Услови:
1. да има завршено земјоделско"шумарски ф а култет и до 3 години практика;
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2. да ги исполнува условите од членот 31 на
Законот за јавните службеници.
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето односно до пополнување на работното место.
(1162)

ДОМОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ - ПРИЛЕП
р а с п и шу в а
К О Н К У Р С
за прием во работен однос на еден лекар специјалист по општа хигиена — школски смер
Конкурсот трае 15 дена, сметано од печатењето
во весникот.
Стапување на работа веднаш. Личен доход според Правилникот за распределба на личниот доход.
(1154)
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЦЕНТАРОТ
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КУМАНОВО
распишува
П
К О Н К У Р С
за пополнување на работното место ПЕДАГОГ
во Центарот — 1 службеник
УСЛОВИ:
а) Кандидатите треба да имаат завршено ф и лозовски факултет — група педагогија, или апсолвент од група педагогија со 10 години учителска
практика.
б) Да ги исполнуваат условите предвидени во
член 31 од Законот за јавните службеници.
Молбите таксирани со 50 динари таксена марка
и куса биографија да се доставуваат до Центарот
за социјална работа во Куманово.
Плата по 3. Ј. С. а положајната плата според
одлуката на Центарот.
Конкурсот има важност до пополнување на
работното место, сметано од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
КОНКУРСНА КОМИСИЈА
(1153)
КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА УСТАНОВАТА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ „ГРАДСКА АПТЕКА" - КУМАНОВО
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на упразнетото работно место
Управител на установата со самостојно финансирање „Градска аптека" — Куманово
У с л о в и : Завршен фармацеутски факултет,
положен стручен испит и 10 години практика во
струката.
Молбите таксирани со 50 динари таксени марки да се доставуваат до „Градска аптека" — Куманово.
Кон молбата да се приложат препис од дипломата за завршен фармацеутски факултет, потврда
за работен стаж и кратка биографија за прослуженото работно време.
Конкурсот има важност до пополнување на
работното место.
(1155)
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЗАВОДОТ ЗА
ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ - КУМАНОВО
распишув а

Комисијата за распишување на јавно наддавање, формирана со одлуката бр. 6789/1 од 25-IX-1963
година од страна на Работничкиот совет при Тутунов комбинат — Прилеп

К О Н К У Р С
за наполнување на слободното работно место еден
социјален работник
УСЛОВИ:
Кандидатот треба да има завршено виша социјална школа, 3 години практика и положен државен стручен испит.
Плата според ЗЈС, а положај на плата по одлуката за положајни плати на Заводот.
Молбите со кратка биографија таксирана со
50 динари таксена марка и други документи по
чл. 31 од ЗЈС да се доставуваат до конкурсната
комисија при Заводот за зашијување на работници — Куманово. Лицата што се во работен однос
треба да достават и потврда од која ќе се гледа
дека имаат право да учествуваат на овој конкурс.
Конкурсот има важност од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ" и ќ/е трае еден
месец по објавувањето.
Информации во врска со конкурсот можат да
се добиваат секој ден од 12—14 часот или на телефон 50-271.
(1157)
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЗАВОДОТ ЗА
ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ - КУМАНОВр
распишува
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС
за пополнување на слободното работно место:
еден РЕФЕРЕНТ за правење на анализи (Аналитичар)
УСЛОВИ:
Кандидатот треба да има завршено виша стопанска школа, три години практика и положен
државен стручен испит.
Плата според ЗЈС, а положајна плата по одлуката за положајни платил на Заводот.
Молбите со кратка биографија таксирана со
50 динари таксена марка и другите документи по
чл. 31 од ЗЈС да се доставуваат до конкурсната
комисија при Заводот за запосдување на работници — Куманово. Лица што се во работен однос
треба да поднесат потврда од која ќе се гледа дека
има право да учествува на овој конкурс.
Конкурсот има важност од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ" и ќе трае
15 дена.
Информации во врска со конкурсот можат да
се добиваат секој ден од 12—14 часот или на телефон 20-271.
(1156)

распишува
П-ро ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
за изградба на главен канал и сифон на левата
падина од Хидросистемот во изградба „Прилепско
Поле" во Прилеп со сите свои објекти за вкупна
претсметковна вредност од: 434.636.184 динари.
Рок за отпочнување на работите е 10 дена по
заклучување на договорот.
Рок за завршување на работите е 1-IX-1965
година.
Лицитантите имаат право да лицитираат и да
нудат поедини делови за изградба на каналот и
сифонот.
Лицитантите имаат право да нудат за цевите
и опремата в место азбест-цемент челик, бетон и в
место бетон челик, азбест-цемент, да нудат ливено
железо и др. со тоа ако се поповолни нивните понуди ќе се земат на разгледување.
Инвеститорот си го задржува правото да до
колку набави цеви и опрема за пониски цени од
понудените да му ја намали за толку цената на
лицитантите.
Јавното наддавање ќе се одржи на ден 9-ХТ1963 година во 10 саатот во просториите на Тутунов а комбинат во Прилеп.
Елаборатот, проектите и сите останати услови
стојат на увид секој ден во просториите на Тутуновиот комбинат во Прилеп од 8 до 12 саатот.
Од Комисијата за распишување на
јавно наддавање при Тутуновиот
комбинат — Прилеп.

СОДРЖИНА
Страна
'250. Одлука за условите под кои од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд,
ќе се кредитира ат пречекорувањата во
трошоците на инвестиционата изградба 705
251. Одлука за надоместок на трошоците на
службениците на републичките органи и
установи кои поради земјотресот во Скопје живеат одделно од своите семејства — 705
252. Правилник за водење матично книговодство и вршење селекции на приплоден
^ ^ добиток — — — — — — — — — 706
253) Правилник за изработка на основни планови за користење на пасиштата и за постапката за нивното донесување — — 706
254. Заклучок за намените и условите под кои
Стопанската банка на СРМ по пат на непосредна спогодба ќе дава кредити од
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за трајни обртни средства во
1963 година — — — — — - - - — 707

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември"
бр. 10-а Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698
при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје.

