
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 24 октомври 1960 
С к о п ј е 

Бре ј 35 Год, XVI 

Претплатата за 1960 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 64 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1—698. 

273. 

На основа член 97 став 2 од Уставниот закон и 
член 13 став 2 од Законот за органите на управата 
во Народна Република Македонија, Извршниот со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНА ПОЛИТИКА И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

1. Се разрешува од должноста претседател на 
републичкиот Совет за социјална политика и кому-
налии прашања ВЕРА АЦЕВА поради заминување 
на нова должност. 

2. За претседател на републичкиот Совет за со-
цијална политика и комунални прашања се име-
нува ТРАЈЧЕ ГРУЈО СКИ, член на Извршниот 
совет. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Број 09-2081/1 
27 септември 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

274. 

На основа член 25 став 2 од Законот за држав-
ната управа и член 3 од Законот за органите на 
управата во Народна Република Македонија, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖА-
ВЕН СЕКРЕТАР НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА НРМ 

1. Се разрешува од-должноста државен секре-
тар на Државниот секретаријат за внатрешни ра-
боти на НРМ МИТО МИЦАЈКОВ поради замину-
вање на нова должност. 

2. За државен секретар на Државниот секре-
таријат за внатрешни работи на НРМ се назначува 
БОРО ЧАУШЕВ. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Број 09-2080/1 
27 септември 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

275. 

На основа член 39 став 1 од Законот за држав-
ната управа и член 3 од Законот за органите на 
управата во Народна Република Македонија, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТА-

РИЈАТОТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО НА ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ 

1. За секретар на Секретаријатот за градеж-
ништво на Извршниот совет се назначува БОГЕ 
КУМАНОВСКИ. 

2. Ова решение излегува во сила веднаш. 

Број 09-2083/1 
27 септември 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, 
Филип Брајковски, е. р. 

Претседател, 
Љупчо Арсов, е. р. 

276. 

На основа член 39 став. 1 од Законот за држав-
ната управа и член 3 од Законот за органите на 
управата во Народна Република Македонија, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕ-
ТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНДУСТРИЈА 

НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се разрешува од должноста секретар на Се-
кретаријатот за индустрија на Извршниот совет 
БЛАГОЈ ПОПОВ поради заминување на нова 
должност. 

2. За секретар на Секретаријатот за индустрија 
на Извршниот совет се назначува ВАСИЛ ТУ-
ЏАРОВ. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Број 09-2079/1 
27 септември 1960 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, 
Филип Бранковски, е. р. 

Претседател, 
Љупчо Арсов, е. р. 
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277. 

На основа член 39 став 1 од. Законот за држав-
ната управа и член 3 од Законот за органите на 
управата во Народна Република Македонија, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕ-
ТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

И ШУМАРСТВО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се разрешува од должноста секретар на Се-
кретаријатот за земјоделство и шумарство на Из-
вршниот совет МЕТОДИ МИТЕВСКИ поради зами-
нување на нова должност. 

2. За секретар на Секретаријатот за земјодел-
ство и шумарство на Извршниот совет се назна-
чува САЛТИР ПУТИНСКИ. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Број 09-2078/1 
27 септември 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

278. 

На основа член 39 став 1 од; Законот за држав-
ната управа и член 3 од Законот за органите на 
управата во Народна Република Македонија, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТА-

РИЈАТОТ ЗА СООБРАЌАЈ НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ 

1. За секретар на Секретаријатот за сообраќај 
на Извршниот совет се назначува СТОЈАН ЌОСЕВ. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Број 00-2082/1 
27 септември 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

279. 

На основа член 27 од Законот за државната 
управа во врска со член 6 од Законот за органите 
на управата во Народната Република Македонија, 
Извршниот совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕ-

НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА 
СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ НА НРМ 

1. Се разрешува од должноста заменик на ди-
ректорот на Заводот за стопанско планирање на 
НРМ — Стојан Ќосев, поради заминување на нова 
должност, 

24 октомври 19&& 

2. За заменик на директорот на Заводот за сто-
панско планирање на НРМ се назначува д-р Душко 
Ана киев ски. 

Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр, 09-2084/1 
27-1Х-1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, с. р. Љупчо Арсов, е. р. 

280. 
На основа член 100 став 3 од Законот за јав-

ните службеници („Службен ЛЕНОТ на ФНРЈ" бр. 
53/57), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДОСЕГАШНИОТ И 
ИМЕНУВАЊЕ НОВ ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ВИШИОТ ДИСЦИПЛИНСКИ СУД ПРИ 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се разрешува поради отсутност од земјата 
заменикот претседател на Вишиот дисциплински 
суд при Извршниот совет Александар Крстевски, 
секретар на Секретаријатот за општа управа на 
Извршниот совет. 

2. За заменик претседател на Вишиот дисци-
плински суд црм Извршниот совет' се именува Бла-
га Попова, државен потсекретар во Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите. 

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

Бр. 09-2072/1 
28 септември 1960 година 

.Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љуп^о Арсов, е. р. 

Обласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
Врз основа на решението на Народниот одбор 

на општината „Идадија" — Скопје бр. 17084/1 од 
ЗО-Х-1959 година е запишана во регистарот на 
установите со самостојно финансирање под рег. 70 
на страна 70 установата под назив: Станбена заед-
ница „Треска" — Скопје. Предмет на работењето 
на установата е: 

1. да организира и унапредува комунални, стан-
бени, стопански социјални, здравствени и, други 
деј пости и служби кои непосредно' служат на се-
мејството, домаќинството и на работниот човек за 
задоволување потребите на секојдневниот живот1, 
како на пример: 

— изградба на патишта и тротоари, општестве-
ни бањи, општествени телефонски говорници и че-
кални, уредување на зелени површини и разни 
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настани, поставување улично осветление, уредува-
ње на населбата и зградите и др.; 

— зголемување на станбениот фонд со изградба 
на нови станови, а особено доградба на станбени 
згради и адаптации; 

— основање на разни сервиси за помош на ра-
ботниот човек и на семејството, чување на децата, 
спремање и чистење на станот, приготвување на 
храна и пеглање на горна и долна облека, набавка 
и разнесување на млеко, и други прехранбени 
артикли, како и други куќни потреби; 

— основање на сервиси за помош на куќните 
совети, финансиска и правна, техничка и занает-
чиска за одржување на куќите во исправна и чиста 
состојба; 

— основање на установи за заштита, сместува-
ње и забава на децата, како и! за заштита на други 
лица на кои им е потребна таква помош; 

— уочување на социјалните и други проблеми 
и преземање мерки ири Народниот одбор на оп-
штината и при другите управни органи за нивното 
решавање, доколку станбената заедница за тоа нема 
можност да предлага донесување на акти за оддел-
ни прашања. 

Установата е основана со одлуката бр. 10694 од 
24-УН-1959 год, на Народниот одбор на општината 
„Ид ади ја" — Скопје. 

Установата ќе ја претставуваат и потпишуваат 
следните лица: Атанас Бунгуров, претседател на 
Советот на станбената заедница, Георгиевски Павле, 
секретар, Димитриевски Раде, член на извршниот 
одбор, и Јанакиевски Мирко, член на извршниот 

" одбор. 
Орган надлежен за работите и задачите на ус-

тановата е Народниот одбор на општината „Ида-
и ј а " — Скопје. 

Бр. 17084/1/59 од Народниот одбор на општи-
ната „Идадија" — Скопје. (1891) 

Врз основа на решението на Народниот од,бор 
на општината „.Ид а ди ја" — Скопје бр. 17855/1 од 
19-Х1-19591 година е запишана во регистарот на ус-
тановите со самостојно финасирање на страна 71, 
рег. бр. 71 установата под назив: Клиника за 
нервни болести и психијатрија при Медицинскиот 
факултет во Скопје. 

Делокруг и задачи на клиниката: 
а) Настава: 
Ги воведува студентите во теоретските и прак-

тичните знаења и во методите на научната работа 
поради подготвување на висококвалификувани 
стручњаци од областа на медицинската струка. 
Изградува научен и наставен подмладок. Усовр-
шува лекари од дипломски студии, како и лекари 
на специјализација, 

Организира курсеви за душевни и нервни бо-
лести за практични лекари. 

Одржува практична и теоретска настава за 
средно-медицинските и болничарските школи. 

б) Научна работа: 
Создава услови за научна работа на наставни-

ците и факултетските соработници. 
Одржува научно- стручна! соработка со другите 

клиники и институти на Медицинскиот1 факултет 
и другите универзитетски установи во Скопје и со 

оние во земјата и странство. Одржува научни и 
културни врски со останатите општествени: уста-
нови и организации во земјата, како' и меугнародна 
и стручна соработка со цел да ја унапреди нау-
ката. 

Пренесува стручни и практични искуства на 
болнички и поликлинички установи во републиката, 
непосредно или посредно, преку лекарските дру-
штва и научните секции на друштвата. 

в) Здравствени задачи: 
Укажува стручна медицинска помош во леку-

вањето на болните што боледуваат од кожни и ве-
нерични болести. 

Работи на унапредувањето на народното здравје 
ји подигањето на здравствената култура на народот. 

Клиниката е основана со решението бр. 5516/6 
од 22-1У-1957 год. на факултетската управа на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје, а потврдено со 
одлуката на Универзитетскиот совет — Скопје бр. 
2010 од 31-ХН-1957 година. 

Установата ќе ја претставуваат и потпишуваат 
следните лица: професор д-р Божидар Никетиќ, 
управник на клиниката, Лазаров Лазар, пом. управ-
ник на клиниката. 

Орган надлежен за работите и задните на кли-
никата е Факултетската управа на Медицинскиот 
факултет — Скопје. 

Бр. 17855/1/59 од Народниот одбор на општи-
ната „И дадиља" — Скопје. (2036) 

Врз основа на решението на Одделението за 
општа управа на Народниот одбор на општината 
Струга бр. 05-15643/1 од 31-ХП-1959 година е за-
пишана во регистарот на установите со самостојно 
финансирање на страна 24 и 25, ред. бр. 11 уста-
новата под назив: Управа за градски водовод иј ка-
нализација, со седиште ве град Струга. Предмет на 
работењето на установата е: одржување и проши-
рување на водоводот и канализацијата во град 
Струга. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Струга бр. 01-15392/1 од 
25-ХП-1959 година. 

Орган надлежен за работата и задачите на ус-
тановата, односно управувањето со установата е 
Народниот одбор на општината Струга преку него-
виот Совет за комунални работи, управниот одбор 
на установата и управникот на истата Лазар Кавај. 

Бр. 05-15643/1/59 од Одделението за општа 
управа на НО на општината Струга. (276) 

Врз основа на решението на Одделението за 
општа управа на Народниот одбор на општината 
Струга бр. 05-15779/1 од 31-ХП-1959 година е за-
пишана во регистарот на установите со самостојно 
финансирање на страна 26 и 27, рег. бр. 12 уста-
новата под назив: Дам на културата „Браќа Ми-
ладинови", со седиште во град Струга. Предмет на 
работењето на установата е: развивање на култур-
но забавниот живот во градот и општината, како 
и преземање мерки за општо1 образование на воз-
расните. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Струга бр. 01-15411/1 од 
25-ХП-1959 година. 
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Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата односно управувањето со установата е НО 
на општината Струга преку неговиот Сооет за кул-
тура, Управниот одбор на установата и управникот 
на истата Цветан Лековски. 

Бр. 05-15779/1/59 од Одделението за општа 
управа на НО на општината Струга. (277) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ти-
тов Велес бр. 03-1425/1 од 20-П-1960 год. е запи-
шана во регистарот на установите со самостојно 
финансирање на страна 17, рег. бр. 17 установата 
под назив: Околиска дирекција за пошумување, 
бупци и пасишта, со седиште во Титов Велес. Пред-
мет на работењето на установата е: 

— да води целосно грижа за подрачјето на Ти-
товвелешка околија за стручно проучување и тех-
ничко помагање на општинските народни одбори, 
секции за пошумување, 

— проучува и се грижи за пошумување^ со 
доброволна работна сила, платена работна сила и 
економско пошумување, 

— се грижи за подигање на економски план-
тажи^ насади, тополи, четинари и др. 

— се грижи за уредување и мелиорирање на 
пасишта, 

— се грижи за преориентацијата на страните 
терени, 

— се грижи и изготвува техничка документа-
ција за нестопаноко пошумување на големини, еко-
номско пошумување и преориентација на стрмните 
терени, 

— врши технички надзор над сите објекти од 
областа на пошумувашето и преориентациј а на 
стрмните терени, 

— ги обавува потребните управни работи од 
областа на пошумување^, чување на шумите и 
експлоатација на истите, 

— дирекцијата може по потреба да подига 
стопански шуми и други објекти од областа на по-
шумувањето и уредувањето на ерозивните терени. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на Титов велешка околија бр. 1133 од 
13-11-1960 година. 

Установата ќе ја потпишува и застапува в.д. 
директорот инж. Божидар Петрушевски. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Советот за шумарство на Народниот 
одбор на Титоввелешка околија. 

Бр. 03-1425/1/60 од Одделението за стопанство 
на Народниот одбор на општината Титов Велес. 

Врз основа на решението на Одделението за 
општа управа на Народниот одбор на општината 
Дебар бр. 02-1685/1 од 23-Ш-1960 година е запи-
шана во регистарот на установите со самостојно 
финансирање на страна 18, рег. бр. 9 установата 
под назив: Ветеринарна станица, со седиште во 
Дебар. Предмет на работењето на установата е: суз-
бивање на заразно-паразитни болести, лекување на 

оболениот добиток, вештачко осеменување на крави 
и овци. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Дебар бр. 03-551/1 од 
З'О-ХП-1959 година. 

Установата ќе ја застапува управникот Илиев-
ски Димитар. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
установата е Одделнието за стопанство на Народ-
ниот одбор на општината Дебар. 

Бр. 02-1685/2/60 од Одделението за општи 
управа на Народниот одбор на општината Дебар. 

(434) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Народниот одбор на општината Ре-
сен бр. 05-2343/1 од 10-Ш-1960 година е запишана 
во регистарот на установите со самостојно финан-
сирање, установата под назив: Работнички универ-
зитет, со седиште во Ресен. Предмет на работењето' 
на установота е: образование и стручно усовршу-
вање на возрасните. 

Установата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на општината Ресен бр. 01-925/1 од 20-
1-1960 година. 

Со установата раководи Советот на Универзи-
тетот, како колективен орган, а ќе ја застапува и 
потпишува директорот Хаџиевски Александар. 

Орган надлежен за работите и задачите на уста-
новата е Народниот одбор на општината Ресен. 

Бр. 05-2343/1 од Одделението за стопанство на 
Народниот одбор на општината Ресен. (340) 

СОДРЖИНА 
Страна 

273. Решение за разрешување и именување 
претседател на републичкиот Совет за со-
цијална политика и комунални прашања 619 

274. Решение за разрешување и назначување 
државен секретар на Државниот секрета-
ријат за внатрешни работи на НРМ — — 619 

275. Решение за назначување секретар на Се-
кретаријатот за градежништво на Извр-
шниот совет — — — — — — — — 619 

276. Решение за разрешување и назначување 
секретар на Секретаријатот за индустрија 
на Извршниот совет — — — — — — 619 

277. Решение за разрешување и назначување 
секретар на Секретаријатот за земјодел-
ство и шумарство на Извршниот совет — 620 

278. Решение за назначување секретар на Се-
кретаријатот за сообраќај на Извршниот 
совет — — — — — — — — — 620 

279. Решение за разрешување и назначување 
заменик на директорот на Заводот за сто-
панско планирање на НРМ — — — — 620' 

280. Решение за разрешување на досегашниот 
и именување нов заменик претседател на 
Вишиот дисциплински суд при Извршниот 
совет — — — — — — — — — — 620' 

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 

ари Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (5229 — Скопје. 
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