
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на НРМ" изле-
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1.500 дин. Овој број чини 64 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1—698. 

I / 26. 
На основа член 3 од Законот за органите на 

управата на Народна Република Македонија и член 
81 од Законот за државната управа, Извршниот 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ П ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА 

ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОКОВ 
ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Уредбата за организацијата и работата на 

Државниот секретаријат за стоков промет („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 44/59), член 10 се менува 
и гласи: 

,.Основни организациони единици на Држав-
ниот секретаријат се 

1. Одделение за трговија 
2. Група за надворешна трговија 
3. Група за угостителство 
4. Група за туризам 
5. Реферат за правни работи и 
6. Општи отсек". 

Член 2 
Членов 13 се менува и гласи: 
„Во делокруг на Групата за угостителство спа-

ѓаат сите работи од надлежноста на Државниот 
секретаријат кој се однесуваат на организацијата 
и развојот на мрежата, движењето на прометот и 
цените на услугите, кадрите, користењето на кре-
дити и! расподелба на вкупниот приход во областа 
на угостителството". 

Член 3 
По член 13 се додава нов член ко ј гласи: 

„Член 13а 
Во делокругот на Групата за туризам спаѓаат 

сите работи! ОД надлежноста на Државниот секре-
таријат кој се однесуваат на организацијата и раз-
војот на мрежата, движењето на прометот и цените 
на услугите, кадрите, користењето на кредити и 
расподелбата на вкупниот приход во областа на 
туризмот". 

Член 4 
Став 1 од член 34 се менува и гласи: 
„Стручната и административната служба на 

Туристичкиот совет ја обавува Групата за туризам 
на Државниот секретаријат". 

Член 5 
Став 2 од член 35 се менува и гласи: 
„Во колегиумот влегуваат: ' помошникот на др-

жавниот секретар, началникот на одделението за 
трговија, главниот пазаришен инспектор, раково-
дителот на групата за угостителство, раководите-

лот на групата за туризам, раководителот на ре-
фератот за правни работи, к а к о и други службе-
ници кои ќе ги одреди Државниот секретар". 

Член 6 
Распоредот на работните места извршен во 

Прилогот кон Уредбата за организацијата и рабо-
тата на Државниот секретаријат за стоков промет 
се менува спрема прилогот кон оваа уредба. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09-560/1 
25 февруари 1961 година 

Скопје 

И З В Р Ш Е Н СОВЕТ 

Секретар, 
Филип Брајковски, с. р. 

Претсед,ател, 
Александар Грличков, с. р. 

П Р И Л О Г 
КОН УРЕДБАТА З А И З М Е Н У В А Њ Е И ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА УРЕДБАТА З А ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
И РАБОТАТА НА Д Р Ж А В Н И О Т СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА СТОКОВ ПРОМЕТ 

Работните места во Државниот секретаријат за 
стоков промет на НРМ се распределуваат на след-
ниот начин: 
1. Државен секретар 1 
2. Помошник на државниот секретар 1 

Началник 
3. Одделение за трговија 
Советник 

а) Отсек за снабдување и цени 
Ш е ф на отсекот и референт за снабдување, 
цени и организација на мрежата со селско-
стопански производи — Советник 
Референт за снабдување, цени и организа-
ција на мрежата со индустриски производи 
— Виши; референт I врста " 

б) Реферат за општествен план 
Референт за следење и извршување на пла-
новите на стоковиот промет, расподелба на 
вкупниот приход како и појавите и движе-
њето на пазарот — Виши референт I врста 

ц) Реферат за инвестиции и кадри 
Референт за инвестиции и кадри — Виши 
референт I врста 
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4. Група за надворешна трговија 
Ракбводител на групата и референт за инду-
стриски производи — Советник! 1 
Референт за селско-стопански производи — 
Виши референт I врста 1 

5. Група за угостителство 
Раководител на групата — Советник 1 
Референт за угостителство — Виши референт 
I врста , 1 

6. Група за туризам 
Раководител на групата — Советник 1 

7. Реферат за правни работи 
Раководител на рефератот за правни односи 
— Советник 1 

8. Општ отсек 
Ш е ф — Администратор 1 
Личен секретар на државниот секретар — 
Канц. референт 1 
Сметководител — Сметков. референт 1 
Архивар — Администратор , 1 
Дактилографи — Дактилографи: 1а кл. и 16 2 
Помошен службеник — Пом. службеник 1 
Чистачка — Чистачка 1 

9. Пазаришен инспекторат 
Славен пазаришен инспектор — Советник 1 
Инспектор за алкохолни и безалкохолни пи-
јачки и тутун — Советник , 1 
Инспектор за индустрија, рударство, градеж-
ништво, сообраќај и цени — Виши реф. I вр. 1 
Инспектор за стопански организации за про-
мет со индустриски и селско-стопански про-
изводи — Виши референт I врста( 1 
Инспектор за занаетчиство, угостителство и 
туризам — Виши референт I врста 1 

27. 
На основа член НО и 111 од Уредбата за да-

нокот на доход („Службен лист на ФНРЈ" бр. 18/56, 
16/58, .6/59 и 48/59) и член 8 од Законот за општин-
скиот локален данок (^Службен весник на НРМ" 
бр. 14/59), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ОД ГОДИШ-
НИОТ ИЗНОС НА ДАНОКОТ НА ДОХОД И ОП-
ШТИНСКИОТ ЛОКАЛЕН ДАНОК КОЈ ЌЕ СЕ 
НАПЛАТУВА ВО ПРВО, ВТОРО, ТРЕТО И ЧЕ-

ТВРТО ТРИМЕСЕЧЈЕ 1961 ГОДИНА 

1. Даночните обврзници на данокот на доход 
од земјоделие, данокот на доход, од самостојни за-
нимања и имоти, данокот за употреба на туѓа ра-ч 
ботна снага и општинскиот локален данок од зем-
јоделие и самостојни, занимања и имоти за прво, 
второ, трето и четврто тримесечје данокот го пла^ 
ќаат во проценти определени со оваа одлука. 

2. Даночните обврзници на данокот на доход 
од земјоделие за прво, второ, трето и четврто три-
месечје на 1961 година, данокот го плаќаат во след-
ните проценти од извршениот облог од данокот на 
доход за 1961 година, а додека истиот не биде из-
вршен од извршениот облог за 1960 година и тоа 
на подрачјето на: 

14 март 1961 

НО на околија Т р и м е с е ч ј а 
прво второ трето четврто 

1. Скопска 27 23 25 25 в 

2. Битолска 30 22 22 26 " 
3. Кумановска 26 15 32 27 
'4. Охридска 20 20 30 30 
5. Тетовска 18 22 32 28 
6. Т. Велешка 20 20 34 26 
7. Штипска 20 20 25 35 

Народните одбори. на околиите најдоцна до 
25-. 1.1961 година можат да пропишат поголеми од-
носно помали проценти по кои ќ е се наплатува 
обложениот данок на доход од земјоделие на под-
рачјето на одделните општини, под услов да се со 
вака одредените проценти обезбеди масата на да-
нокот која би се наплатила со примената на про-
центите со! оваа одлука на подрачјето на околијата. 

3. Даночните обврзници на данокот на доход 
од самостојни занимања и имоти на подрачјето на 
сите околии, за прво, второ, трето и четврто три-
месечје на 1961 година на име данок плаќаат по 
25% од годишниот паушално обложен данок на до-
ход за 1961 година, односно од обложениот данок 
за 1959 и 1960 година. 

4. Даночните обврзници на данокот за упо-
треба на туѓа работна снага и на општинскиот ло-
кален данок за прво, второ, трето и четврто три-
месечје на'1961 година плаќаат данок по процен-
тите определени во точка 2 односно 3 од оваа 
одлука. 

5. Народните одбори на општините се должни 
најдоцна до 31.1.1961 година на вообичаен начин 
да ги објават процентите во кои даночните обврз-
ници се должни да го плаќаат данокот на доход 
по тримесечја. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 09-331/1 
25 февруари 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, е. р. 

28. 
На основа член 24 став 5 и член 26 став 1 од 

Општиот закон за факултетите и) универзитетите 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 33/60), на предлог на 
Универзитетскиот совет на Универзитетот во 
Скопје, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ НА Ј?ГУДЕНТИТЕ 
КОИ НЕ СЕ ЗАПИШАТ НА ОДДЕЛНИ ФАКУЛ-

ТЕТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

I. На одделни факултети на Универзитетот во 
Скопје, во учебната 1961/1962 година може да се 
запише следниов број на редовни студенти: 

1. на Медицинскиот факултет: 
а) Медицински оддел 140 студенти 
б) Стоматолошки оддел 50 студенти 

2. на Земјоделско-шумарскиот факултет: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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а) Земјоделски оддел 
б) Шумарски оддел 

3. на Техничкиот факултет: 
а) Градежен оддел 
б) Архитектонски оддел 
в) Технолошки оддел 
г) Електрсмашински оддел 

II. Во учебната 1961/1962 година 

180 студенти 
80 студенти 

160 студенти 
100 студенти 
160 студенти 
160 студенти 
на одделни 

факултети на Универзитетот во Скопје може да се 
запише следниот број на вонредни студенти: 

1. на Медицинскиот факултет : 
а) Медицински оддел 50 студенти 
б) Стоматолошки оддел 30 студенти 

2. на Техничкиот факултет: 
на сите оддели по , 60 студенти 

III. На сите останати факултети на Универзи-
тетот во Скопје во учебната 1961/1962 година ќе . сс 
врши упис на редовни и вонредни студенти без 
ограничување. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-313/2 
25 февруари 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

29. 
На основа член 240 став 2 од Законот за јав 

ните службеници, Извршниот совет донесува 

III 
На наставниците и соработниците кои изведу-

ваат концентрирана настава за вонредните сту-
денти во седиштето на Универзитетот односно ф а -
култетот им се определува хонорар според бројот 
на одржаните часови, а во висина предвидени во 
точката VII колона 1 и 2 од Одлуката за одреду-
вање на хонорари за изведување на редовната на-
става на Универзитетот во Скопје. 

IV 
На наставниците и соработниците кои изведу-

ваат концентрирана застава за вонредните студен-
ти во центрите за вонредно, студирање вон од се-
диштето на Универзитетот односно факултетот им 
се опред,елува хонорар според бројот на одржаните 
часови, а во висина предвидена во точката VII ко-
лона 1 од Одлуката за одредување на хонорари за 
изведување на редовната настава на Универзитетот 
во Скопје. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј -

зиното објавување во „,Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува од 1. X. 
1960 година. 

Бр. 09-314/1 
25 февруари 1961 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

„ V / ; 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ХОНОРАРИТЕ ЗА ИЗВЕДУ-
ВАЊЕТО НА НАСТАВА ЗА ВОНРЕДНИ СТУ-

ДЕНТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

I 
Според одредбите на оваа одлука се одреду-

ваат хонорарите за изведувањево на настава за 
вонредните студенти на факултетите на Универ-
зитетот во Скопје, како и во центрите за вонред-
ните студенти. 

II 
На наставниците и соработниците -кои изведу-

ваат настава и вежби со вонредните студенти во 
текот на целата учебна година, а по програмата за 
редовните студенти, факултетската управа ќе им 
определи хонорар во висина до 30% според одред-
бите на точка XII од Одлуката за одредување на 
хонорари за изведување на редовната настава на 
Универзитетот во Скопје („Службен весник на 
НРМ" бр. 5/60). 

На наставниците кои за наставата со редов-
ните студенти веќе примаат надоместок во пауша-
лен износ, хонорарот за изведување на паралелна 
настава со вонредните студенти ќ е им се исплатува 
по час, а во висина определена во точка VII ко-
лона 1 и 2 од Одлуката за одредување на хонорари 
за изведување на редовната настава на Универзи-
тетот во Скопје. 

30. 
На основа член 274 од Законот за јавните служ-

беници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 53/57), Из-
вршниот: совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАМКИТЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПО ЛОЖАЈ-
НИТЕ ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО НАУЧ-

НИТЕ УСТАНОВИ 

I. Положајните плати на службениците во на-
учните установи се одредуваат во рамките на точка 
2 од оваа одлука. 

II. Положајните плати на службениците во 
научните установи се утврдуваат според звањето 
во месечен износ во следните рамки: 

З в а њ е Положај на плата 
Динари 

1. Лом. лаборант: 
а) без положен стручен испит 1.000 
б) со положен стручен испит 2.000— 3.000 

2. Лаборант, препаратор, технички 
соработник: 
а) без положен стручен испит 2.500 
б) со положен стручен испит 3.500— 5.000 

3. Стручен соработник: 
а) без положен стручен испит 4.500 
б) со положен стручен испит 5.000— 7.000 

4. Виши стручен соработник 7.000—10.000 
5. Асистент: 

а) во XII и XI платни разред 5.000 
б) од X до IV платен разред 7.000—10.000 
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6. Научен соработник 8.000—10.000 
7. Виши научен соработник 10.000—14.000 
8. Научен советник 14.000-47.000 

III. На ,службениците од точка II на оваа од-
лука, кои се наоѓаат на 'положа ј , им се зголемува 
положајната плата која им припаѓа според зва-
њето, и тоа месечно за: 

П о л о ж а ј Динари 
а) Директор на научна ' установа 

која не е во состав на универ-
зитетот и факултетите 3.000— 5.000 

б) Раководител на самостојна ор-
ганизациона единица 2.000— 3.000 

Висината на положај ната плата по оваа точка 
се одредува според големината и задачите на уста-
новата, односно организационата единица. Поло-
ж а ј ната плата на раководители на самостојни ор-
ганизациони единици се одредува само ако се так-
ви предвидени со правилата на установата и ре-
шението за систематизација на работните места. 

IV. Се овластува Секретаријатот за општа уп-
рава на Извршниот совет да се грижи за спрове-
дувањето на оваа одлука и да издава потребни 
упатства за нејзината примена во согласност со 
Советот за научна работа. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија", а ќе се применува од 1. VII. 
1^60 година. 

Бр. 09-561/1 
25 февруари 1961 година 

Скопје I 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р 

На основа член 61 став 2 од Законот за служ-
бата за запослување на работниците („Службен 
лист на Ф Н Р Ј " бр1 27/60), по предлог на Советот 
на Заводот за запослување на работниците на НРМ, 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ ВО ПЛАТНИ РАЗРЕДИ 
НА ПОЛОЖАЈОТ ДИРЕКТОР НА ЗАВОД ЗА З А -
ПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА -ОПШТИ-
НА и ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 

ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

I. Положајот директор на заводот за запослу-
вање на работниците на општина се распоредуваат 
од XII до V платен разред, зависно од бројот на 
населението од подрачјето на Заводот за запослу-
вање на работниците во општините за кои што е 
основан^ и; тоа: 

1. со помалку од 30.000 жители во XII до X 
платни разред 

2. со преку 30.000 до 50.000 жители во IX до 
VIII платни разред 

3. со преку 50.000 до 80.000 жители во VII и VI 
платни разред 

4. со преку 80.000 жители во V платни разред. 

I И. Положајот директор на Републичкиот завод 
\ за запослување на работниците се распоредува во 
I IV и III платен разред, 

III. При одредување на платниот разред во 
1 рамките од точка I покрај бројот на населението 

се зема во предвид обемот на работите,' стопан-
ската развиеност, големината на подрачјето од-

I носно сообраќајните, демографските и други услови 
на подрачјето за кое е основан заводот. 

Ако за директорот на заводот е поповолно, ќе 
I му се одреди платен разред според звањето и го-

дините на служба во согласност на член 67 став 2 
^ од Законот за јавните службеници. 
1 IV. Платниот разред во кој се распоредува по-

ложајот директор на завод за запослување на ра-
ботниците го' одредува советот на заводот на основа 
просечниот број на населението од подрачјето на 
заводот во текот на претходната година и други 
услови. 

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија" а ќе се применува од 1 ј а -

Е нуари 1961 година. 
Бр. 09-351/1 

25 февруари 1961 година 
Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

/ 3 2 . 
На основа член 238 став 2 од Законот за јав-

ните службеници и точка I од Одлуката за уста-
новување посебен додаток на наставниот и воспит-
ниот персонал во училиштата и другите установи 
за воспитување и образование („,Службен весник 
на НРМ" бр. 3/60), Извршниот совет донесува 

Ј О Д Л У К А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК ЗА 
НАСТАВНИОТ И ВОСПИТНИОТ ПЕРСОНАЛ ВО 
ЗАВОДИТЕ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИ 
ЦИТЕ КОИ РАБОТАТ НА СТРУЧНОТО ОСПО-
СОБУВАЊЕ, ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОРИЕНТА -

[ ЏИЈА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА 

1. За наставниот и воспитниот персонал запо-
; елен во заводите за запослување на работниците, 

кои работат на стручното оспособување, професио-
налната ориентација и преквалификација на школ 
ската и работничка младина, како и на безр^бот-
ните се установува посебен додаток во месечен из-
нос и тоа: 

Динари 
1 1. За службениците со факултет-

ска спрема од просветна струка 3.000 до 6.000 
2. за службениците во виша 

стучна спрема од проев, струка 2.000 до 5.000 
3. за службениците со средна 

стручна спрема од проев, струка 1.000 до 4.000 
II. Решението за доделување на посебен до-

даток го донесува органот надлежен за назначу-
вање. 
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III. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре- ^ 
публика Македонија", а ќе се применува од 1 ја -
нуари 1961 година. 

Бр. 09-350/1 
25 февруари 1961 година ^ 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

33. 
На основа член 35 став 1 од Уредбата за орга-

низацијата и работењето на Извршниот совет 
(„Службен весник на НРМ" бр. 21/58), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБО-
РИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ КОМИСИИ НА ИЗВР-

ШНИОТ СОВЕТ 

I. Одлуката за именување претседатели и чле-^ 
нови на одборите и постојаните комисии на Из-
вршниот совет („Службен весник на НРМ" бр. 
38/60) се изменува во следното: 

— Се разрешува од должноста член на Одбо-
рот за стопанство на Извршниот совет ВАСИЛ ДИ-
МОВСКИ, член на Главниот одбор на ССМ, 

— За член на Одборот за стопанство на Из-
вршниот совет се именува ВАНЧО НИКОЛОВСКИ. 

II. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Бр. 09-543/1 
25 февруари 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

34. 
На основа член 48 од Законот за гробиштата 

(Службен весник на НРМ" бр. 34/60), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МЕСТА КОИ СЕ СМЕТААТ 

ЗА ГРАДОВИ 
I 

Градови, во смисла на Законот за гробиштата 
се сметаат населените места: Битола, Куманово. 
Охрид, Прилеп, Скопје, Струмица, Титов Велес, 
Тетово и Штип. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Бр. 09-319/1 
25 февруари 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р 

35. 
На основа точка 4 став 1 од Упатството за 

спроведување на избори за задружни совети и уп-
равни одбори на земјоделските задруги („Службен 
лист на Ф Н Р Ј " бр. 23/58), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЗАДРУЖ-

НИ СОВЕТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 

1. Изборите за задружни совети на земјодел-
ските задруги да се одржат во времето од 1 март 
до 30 април 1961 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
неговото објавување во ^Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-558/1 
25 февруари 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ . 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

36. 
На основа член '22 од Законот за Републич-

киот фонд за научна работа („Службен весник на 
НРМ" бр. 42/60 год.), на предлог на, Советот за на-
учна работа на НРМ, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНА 

РАБОТА 

1. За членови на Управниот одбор на Репу-
бличкиот фонд за научна работа се именуваат: 

- ДУШКО АНАКИЕВСКИ, пом. директор на 
Заводот за стопанско планирање на НРМ; 

- ПАНЧЕ КИРОВСКИ, професор на Економ-
скиот факултет; 

- Б О Ж И Д А Р НИЧОТА, научен соработник на 
Шумарскиот институт; 

- Д-р К И Р И Л ПЕНУШЛИСКИ, професор на 
Филозофскиот факултет ; 

- Д - р ВУКАШИН" ПОПАДИЈА, директор на 
Централниот хигиенски завод на НРМ; 

- ВЛАДО СТАМЕНКОВ, народен, пратеник; 
- Д-р ЈОВАН СТОЈАНОВСКИ, доцент на Еко 

шумскиот факултет; 
- ПАВЛЕ ТАСЕВСКИ, началник на Одделе-

нието за индустрија во Заводот за стопанско 
планирање на НРМ; 

- ДРАГИ ТРАЈАНОВСКИ, потпретседател на 
Земјоделско-шумарската комора на НРМ; и 

- КРУМ ХОЛОЛЧЕВ, професор на Технич-
киот факултет. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Бр. 09-508/1 
25 февруари 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р, 
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37, 
На основа член 100 став 3 од Законот за јав-

ните службеници („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 
53/57), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК 
ЧЛЕН НА ВИШИОТ ДИСЦИПЛИНСКИ СУД НА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1) Се разрешува од должноста заменик; членот 
на Вишиот дисциплински суд на Извршниот совет 
БЛАГОЈА БИТ АНОВСКИ, делегиран од Републич-
киот одбор на Синдикатите на здравствените ра-
ботници. 

2) За заменик член на Вишиот дисциплински 
суд на Извршниот совет, делегиран од Републич-
киот совет на ССЈ за НРМ, се именува СЛАВКО 
ТРАЈАНОВСКИ. 

3) Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 09-559/1 
25 февруари 1961 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филш1ч Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

38. 
На основа член 35 од Законот за организаци-

јата на научната работа („Службен лист на Ф Н Р Ј ' 
б̂ р. 34/57), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ 

ЗА ВОДОСТОПАНСТВО 

1. За директор на Заводот за водостопанство се 
назначува инж. ДУШАН Б А Б И Ќ . 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 09-42/1 

25 февруари 1961 година 
Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во Законот за музејските установи 
(^„Службен весник на НРМ" бр. 42/60), се поткрале 
грешки поради кое се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕЈСКИТЕ УСТАНОВИ 

1. Во член 35 став 1, ред 3 по зборот „собран" 
треба да стојат зборовите „а с^ уште не инвента-
рисан"; а во ред 4 се бришат запирката и зборо-
вите „а се уште не"; 

2. Во член 40, ред 3 место „општетувања" треба 
да стои „оштетувања"; 

3. Во член 47, став 2, ред 3 место „а" треба да 
стои „е". 

Од Народното собрание на НРМ, Скопје, 17 ф е -
вруари 1961 година. 

"По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во Законот за библиотеките (,,Сл. 
весник на НРМ" бр. 42/60), се потерале грешки по-
ради кое се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ 

1. Во член 35 став 2 ред 3 место „паричната" 
треба да стои „парничната"; 

2. Во член 55 став 1 ред 2 место) „смета" треба 
да стои „сметаат"; а во ред 5 место „точка и за-
пирка" треба да стои „запирка". 

Од Народното собрание на НРМ, Скопје, 17 ф е -
вруари 1961 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во Законот за заштита на природ-
ните реткости („Службен весник на ,НРМ" бр. 
42/60), се поткрале грешки поради кое се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ 

РЕТКОСТИ 

1. Во член 14, ред 8 не треба да стои „и" пред 
„за чувањето"; 

2. Во член 18, став 2, под б) место ^усмеру-
вање" треба да стои „усмерувани"; 

3. Во член 19, ред 4 место „еволуцијата" треба 
да одои „еволуцијата"; 

4. Во член 25, став 2, алинеја 1, ред 4 место 
„минерални и кристални" треба да стои „минерали 
и кристали"; 

5. Во член 30, ред 2 место „во" треба да стои 
„по"; 

6. Во член 44, став 3 ред 4 по зборот „мислење" 
треба да стои „и"; 

7. Во член 58 ред 3, место „неговите" треба да 
стои „нивните"; 

8. Во член 80, став 1, ред 5 по зборот „работи" 
треба да стои „па". г 

Од Народното собрание на НРМ, Скопје, 11 фе -
вруари 1961 година. 

ОI ласен дел 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешна работи 

на НРМ, со решението бр. 20-2201/1 од 15 февруари 
1961 година., ја одобри промената на роденото им^ 
на Мукаетов Јован, роден на 5 април 1955 година 
во гр. Скопје, о,д ма јка Лазова Лилјана, а усвоено 
од Мукаетов Иљчо и Мукаетова Веса, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Трајче. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (51) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-1026/1 од 1 февруари 
1961 година, ја одобри промената на роденото име-, 
на Анѓелкоски Саво, роден на 27 Јануари 1936 го-
дина во село Маројшта, Охридска околија, од 
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татко Анѓелкоски Димитри и ма јка Митра, род. 
Маџароска, така што во иднина роденото име ќе 
му гласи Ефтим. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (52) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-14486/1 од 12 септем-
ври 1960 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Костовски Кирил, роден на 19 ма ј 
1936 година во гр. Скопје, од татко Костовски 4 

Владо и мајка Санда, така Што во иднина фами-
лијарното име ќе му гл^си Милановски. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (53) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-426/1 од 2 февруари 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на Хашими Абдурахим, роден на 12 април 1931 го-
дина во с. Урвич, Тетовска околија, од татко Ха-
шими Насуф и ма јка Махмудије, така што во ид-
нина роденото име ќе му гласи Раиф. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (54) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-2200/1 од 15 февруари 
1961 година, ја одобри промената на роденото име 
на ѓорѓевиќ Мика, роден на 17 јули 1927 година 
во гр. Скопје, од татко ѓорѓевиќ Војо и ма јка Ѓор-
ѓевиќ, род. Живковиќ Живка , така што во иднина 
роденото име ќ е му гласи Михаило. 

Оваа промена в а ж и од денот д а објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (56) 

КОНКУРСИ 
ДРЖАВНАТА АРХИВА 

на Народна Република Македонија — Скопје 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1) Научен соработник во Отсекот за истражу-

вање и заштита на архивските материјали. 
Кандидатите треба да ги I исполнуваат условите 

од Законот за организацијата на научната работа. 
(338) 

НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 
ПЕТРОВЕЦ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување упразнетото работно место: НА-
ЧАЛНИК на Одделението за стопанство и фи-
нансии 

УСЛОВИ: Службеник со висока, виша или 
средна стручна спрема, со над 5 години практика л 
положен стручен испит. 

Конкурсот в а ж и од 18-11-1961 година и се до 
пополнување на работното место. (330) 

Бр. 7 - Стр. 111 
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КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНА 

ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување следните работни места: 
1. Референт за цивилна и против-посжарна за-

штита при рефератот за внатрешни работи; 
2. Референт за продуктивност на трудот, ли-

чен доход и кадрови, при рефератот за труд нера-
ботни односи; 

3. Референт во Отсекот на народна одбрана; и 
4. Референт за евиденција на општо-народен 

имот, при рефератот за општо-народен имот. 
УСЛОВИ: Под точка 1, да има више образова-

ние и положен стручен испит, или средно образо-
вание и положен стручен испит; 

Под точка 2, да има завршено виша школа и 
положен стручен испит; 

Под точка 3 и 4, да има завршено' средно обра-
зование и положен стручен испит. 

Молбите со потребните документи од чл. 31 од 
Законот за јавните службеници да се достават до 
Комисијата за службенички работи на Народниот 
одбор на општината Ѓорче Петров, во рок од 15 
дена по објавување на конкурсот. 

Во колку работните места не се пополнат во 
одредениот рок, конкурсот останува отворен до 
пополнување на работните места. (350) 

На основа член 178 од Општиот закон за школ-
ство, Советот за просвета на Народниот, одбор на 
Кумановска околија 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места во Заводот 
за школство на Народниот одбор на Кумановска 
околија и тоа: 

1. Просветни советници за одделенска настава 2 
2. Просветен советник за предметна настава 1 
Услови: За работните места под точка 1) по-

требно е да има - завршено филозовски факултет, 
ВПШ или учителска школа, над пет години служ-
ба во просветна струка и положен стручен испит, 
а за работното место под точка 2) да има завршено 
филозофски факултет или ВПШ, над пет години 
служба во просветна струка и положен стручен 
испит. 

Пријавите таксирани^ со 50 динари државна 
такса ќ е се поднесуваат до Советот за просвет,а на 
НО на Кумановска околија. 

Конкурсот трае 30 дена од објавувањето. (349) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКАТА ИНДУСТРИСКА 

КОМОРА - СКОПЈЕ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Три помошника не сектори: 

а) за стопански прашања, 
б) за индустрија, ( 
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в) за општи работи! и организации. 
2. Четири секретари на стручните секции: 

а) за рударство и неметали, 
б) за метали и електроиндустрија, 
в) за хемиска и индустрија, 
г) за дрвна индустрија. 

3. Четири службеника одговорни по службите 
а) за стопански прашања — советник, 
б) за кадровски прашања — советник, 
в) за организација и унапредување на произ-

водството — советник, 
г) за правна служба. 

4. Два! референта по службите: 
а) за стопански прашања — виши референт, 
б) за документација виши референт. 

5. Два сметководни службеника: 
а) сметководител — сметководен референт Ш вр. 
б) благајник. 

6. Шест административни службеници: 
а) еден архивар, 
5) еден технички секретар, 
в) два стенодактилографа, 
г) два дактилографа 1а класа. 
Услови за прием: под 1) а, 5 и в: соодветен ф а -

култет, стручен испит и 10 години практика или 
соодветно више училиште со положен испит и 15 
години практика во стопанска организација; 

под 2) а, б, в и г: соодветен факултет со поло-
жен стручен испит и 10 год. практика или више 
училиште, положен испит и 15 години практика во 
стопанските! организации; 

под 3) а , б, и в: соодветна виша стручна спре-
ма, положен стручен испит и 8 години практика, 
или средна спрема, положен стручен испит и 10 го-
дини практика; 

под 3) г: правен факултет со положен испит и 
5 години практика во стопанството; 

под 4) а иб: средно економско образовани, по-
ложен стручен испит и 10 години практика во сто-
панството; 

под 5) а: средно економско образование, поло-
жен стручен испит и 10 години; практика; 

под 6) а, б, в и г: средно или неполно образо-
вание, положен стручен испит и 2 години практика. 

Основна и положај на плата по правилникот на 
Комората. 

Молби со податоци за досегашното работење и 
биографија да се доставуваат на адреса: Репуб-
личка индустриска комора — Скопје, пошта број 
7 — зграда на Државниот секретаријат за работи 
на финансиите. 

Рок за поднесување на молбите 31 март 1963 
година, а конкурсот трае до пополнување на работ-
ните места. (339) 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

26. Уредба за изменување ,и дополнување на 
Уредбата за организацијата и работата на 
Државниот секретаријат за стоков промет 105 

27. Одлука за определување процентот од го-
дишниот износ на данокот на доход и 
општинскиот локален данок кој ќе се на-
платува бо прво, второ, трето и четврто 
тримесечје 1961 година — — — — — 106 

28. Одлука за одредување бројот на студен-
тите кои ќе се запишат на одделни ф а -
култети на Универзитетот во Скопје — — 106 

29. Одлука за одредување хонорарите за из-
ведувањето на настава за вонредни сту-
денти на Универзитетот во Скопје — — 107 

30. Одлука за рамките за одредување поло-
жајните плати на службениците во науч-
ните установи — — — — — — — 107 

31. Одлука за распоредување во платни раз-
реди на положајот директор на Завод за 
запослување на работниците на општина 
и директор на Републичкиот завод за за-
послување на работниците — — — — 108 

32. Одлука за установување посебен додаток 
за наставниот и воспитниот персонал во 
заводите за запослување на работниците 
кои работат на стручното оспособување, 
професионалната ориентација и преква-
лификација — — — — — — — — 108 

33. Одлука за изменување на Одлуката за 
именување претседатели и! членови на од-
борите и постојаните комисии на Изврш-
ниот совет — — — — — — — — 100 

34. Одлука за определување места кои се сме-
таат за градови — — — — — — — 109 

35. Решение за спроведување на избори за 
задружни совети на земјоделските задруги 109 

36. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на Републичкиот фонд за на-
учна работа — — — — — — — — 109 

37. Решение за разрешување и именување за-
, меник член на Вишиот дисциплински суд 

на Извршниот совет — — — — — — НО 

38. Решение за назначување директор на За-
водот за водостопанство — — — — — 110 
Исправка на Законот за музејските уста- . 
нови — — — — — — — — — НО 
Исправка на Законот за библиотеките — 110 
Исправка на Законот за заштита на при-

„ родните реткости — — — — — — — НО 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско' издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1—698 

при Народната банка - ' Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (1342) — Скопје. 


