
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 5 јули 1963 
С к о п ј е 

Број 25 Год. XIX 

Претплатата за 1963 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 80 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

155. 
На основа член 3 од Уредбата за посебниот 

додаток за инспекторите на сообраќајот (,,Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 12/63), Извршниот совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК ЗА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ИНСПЕКТОРИ НА 

СООБРАЌАЈОТ 

Чл^н 1 
За републичките инспектори на патниот соо-

браќај на јавните патишта и безбедноста на вна-
трешната пловидба се установува посебен додаток 
во месечен износ до 7.000 динари. 

Член 2 
Висината на додатокот од претходниот член ја 

определува старешината надлежен за назначување 
според тежината на работата на работното место 
и според посебното стручно знаење на инспекторот. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 април 1963 година. 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Бр. 09-1178/1 
18 јуни 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Грличков, с. р. 

156. 
На основа член 3 од Уредбата за посебниот 

додаток за службениците овластени за вршење 
инспекциски работи во областа на земјоделството, 
шумарството и заштита на растенијата („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/63), Извршниот совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ 
ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕ-
МЈОДЕЛСТВОТО, ШУМАРСТВОТО И ЗАШТИТА 

НА РАСТЕНИЈАТА 

Член 1 
За службениците на републичките органи на 

управата, овластени за вршење инспекциски ра-
боти во областа на земјоделството, шумарството и 

заштита на растенијата, се установува посебен 
додаток во месечен износ до 7.000 динари. 

Член 2 
Висината на додатокот од претходниот член 

ја определува старешината надлежен за назначу-
вање, според природата и тежината на работата, 
одговорноста за работа на работното место и сте-
пенот на стручното знаење. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на неј-

зиното објавување во „,Службен весник на Народ-
на Република Македонија", а ќе се применува од 
1 април 1963 година. 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Бр. 09-1349/1 
18 јуни 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Грличков, с. р. 

157. 
На основа член 144 став 2 од Законот за ви-

сокото школство во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 20/61), 
Извршниот совет донесува 

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

УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

I. На одделни факултети на Универзитетот во 
Скопје во учебната 1963/64 година може да се за-
пише на прва година следниот број на студенти: 

1. Филозофски факултет: 
на Групата за англиски јазик и литература 
80 редовни студенти. 

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

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

и 35 вонредни студенти; 
3. Земјоделско-шумарски факултет: 

а) на Земјоделскиот отсек — 180 редовни 
студенти; 

б) на Шумарскиот отсек — 80 редовни сту-
денти. 
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4. Технички факултет: 
а) на Градежниот отсек — 100 редовни и 40 

вонредни студенти; 
б) на Архитектонскиот отсек — 80 редовни 

и 40 вонредни студенти; 
в) на Технолошкиот отсек — 80 редовни и 

40 вонредни студенти; 
г) на Електромашинскиот отсек — 120 ре-

довни и 40 вонредни студенти; 
5. Економски факултет — 400 редовни студенти. 
П. На сите останати факултети и групи на 

факултетите на Универзитетот во Скопје во учеб-
ната 1963/64 година ќје се врши упис на редовни 
и вонредни студенти без ограничување. 

Ш. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Бр. 1222/1 
18 јуни 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Грличков, с. р. 

158. 
На основа точка 1 став 2 од Наредбата за ми-

нималните услови што треба да ги исполнува из-
давачко претпријатие кое покрај издавачката деј-
ност се занимава и со други дејности („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 53/62), Советот за култура на 
НРМ издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА МИНИМАЛНИОТ ГОДИШЕН ОБЕМ НА ИЗ-
ДАВАЧКА ДЕЈНОСТ НА ИЗДАВАЧКО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ КОЕ ПОКРАЈ ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈ-
НОСТ СЕ ЗАНИМАВА И СО ДРУГИ ДЕЈНОСТИ 

1, Издавачко претпријатие кое покрај изда-
вачката дејност се занимава и со други дејности 
во смисла на член 18 став 4 од Основниот закон 
за издавачките претпријатија и издавачките уста-
нови ќе се смета како издавачко, освен во слу-
чаите предвидени со сојузен пропис, и кога обемот 
на неговата издавачка дејност изнесува најмалку 
500 авторски табаци годишно. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „,Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1963 година. 

СОВЕТ ЗА КУЛТУРА НА НРМ 

Број 10-393/1 
6 јуни 1963 година 

Скопје 

Претседател, 
Димче Левков, с. р. 

159. 
На основа член 8 од Правилникот за мерките 

и постапката за спречување, сузбивање и искоре-
нување на чумата ка ј свињите и кокошките 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 11/63), Републич-
киот секретаријат за земјоделство и шумарство 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ШТО ЌЕ 
ГИ ВРШАТ ИСПИТУВАЊАТА НА ЧУМАТА КАЈ 

СВИЊИТЕ И КОКОШКИТЕ 

1. Испитувањата од членот 1 точка 4 од Пра-
вилникот за мерките и постапката за спречување, 
сузбивање и искоренување на чумата кај свињите 
и кокошките („Службен лист на ФНРЈ" бр. 11/63), 
ќе ги вршат лабораториите на: 

— Ветеринарниот институт во Скопје 
— Ветеринарно"дијагностичката станица во 

Битола. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
неговото објавување во ,,-Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1698/2 
12 јуни 1963 година 

Скопје 

Републички секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Драги; Трајановски, с. р. 

160. 
На основа чл. 13 точка в) од Законот за здру-

женијата, собирите и другите јавни собранија 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/46), по исполну-
вање на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот за-
кон, Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА ЗА ПОМОШ НА 
МЕНТАЛНО НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ЛИЦА 

ВО СР МАКЕДОНИЈА 

Според поднесените кон пријавата Правила, 
се одобрува основањето и работата на Сојузот 
на друштвата за помош на ментално недоволно 
развиените лица во СР Македонија, со седиште во 
Скопје, а со право на дејност на територијата на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Бр. 20-7740/63 
од 3 јуни 1963 година 

Скопје 

Републички секретар, 
Боро Чаушев, с. р. 
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ш . 

На основа член 81 став 2 од Законот за 
организација и финансирање на социјалното оси-
гурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62), 
Собранието на Републичката заедница за социјал-
но осигурување на работниците, на својата седница 
од 12. VI. 1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДАЧИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА НА СЛУЖ-
БАТА НА РЕВИЗИЈА И ИНСТРУКТАЖА ПРИ 

РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

I 

Ревизионо инструкторската служба на Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување (во на-
тамошниот текст: ревизионо инструкторска служ-
ба) во вршење надзор над работата на комунал-
ните заводи за социјално осигурување (во ната-
мошниот текст: комунален завод) должна е непо-
средно и посредно да врши преглед на целокуп-
ното работење на комуналните заводи на терито-
ријата на СР Македонија, како и да врши преглед 
над работењето на другите организации во спрове-
дувањето на социјалното осигурување. 

II 

Во извршување на своите задачи ревизионо-
инструкторската служба ги има следниве долж-
ности: 

1. врши непосредно увид во работата на ко-
муналниот завод по сите гранки на социјалното 
осигурување со прегледот на списите и сите врсти 
на документација во поглед на остварувањето 
правата на осигурените лица и утврдува дали по 
донесените решенија се врши законита и правил-
на исплата; 

2. испитува и утврдува дали законито и пра-
вилно се трошат средствата на заводот и на фон-
довите на комуналните заедници, како и благовре-
мено обезбедување на тие средства; 

3. ги утврдува незаконитостите и неправил-
ностите во спроведувањето на договори склучени 
помеѓу комуналните заводи и други организации; 

4. испитува во која мерка правилно се пре-
сметува и уплатува придонесот за социјално осигу-
рување и режискиот додаток; 

5. врши преглед на финансиското работење 
со целостен или деломичен преглед и ревизија на 
книговодствената документација, со цел да се про-
вери исправноста на документацијата од правна и 
сметковна страна, дава инструкции и предлози за 
подобрување и унапредување на службите за фи-
нансиско работење при заводите за социјално оси-
гурување; 

6. соработува со службата за општественото 
книговодство, надлежните и заинтересирани органи 
при комуните за подобрување работењето на ко-
муналните заводи за социјално осигурување; 

7. утврдува дали организационите единици на 
комуналниот завод соработуваат и водат доволно 

грижа за правилното, економичното и ефикасно 
работење на заводот со цел за поголема продук-
тивност на работа и во тој смер дава потребни ин-
струкции; 

8. ја испитува законитоста и правилноста на 
актите за општо работење на заводот, исклучу-
вајќи ги општите акти; 

9. испитува и утврдува дали на време се по-
кренува постапка за обештетување фондовите на 
социјалното осигурување; 

10. проверува дали стручната спрема на работ-
ниците на комуналните заводи одговара на актот 
за систематизацијата и дали се работниците до-
волно искористени на своите работни места; 

11. врши инструктажа на работниците на ко-
муналните заводи и им укажува на незаконитос-
тите и неправилностите во нивната работа во од-
нос на правилното применување на прописите, 
општите акти на собранието на комуналните заед-
ници на социјалното осигурување и органите на 
заводот, како и на недостатоците во водењето на 
постапката и одолговлекувањето на истата; 

12. ја испитува работата на други организации 
која се однесува на нивното непосредно учество 
во спроведувањето на социјалното осигурување. 

III 
Комуналните заводи се должни да им ги да-

ваат на органите на ревизионо-инструкторската 
служба на увид сите книги, акти и документи и 
да им обезбедат сите податоци и обавестувања кои 
им се потребни во врска со извршувањето на нив-
ните должности. 

Работниците на комуналните заводи и орга-
низации должни се на барање на ревизорите-ин-
структори да даваат и писмени изјави и објасне-
нија доколку овие од нив тоа го бараат. 

IV 
Во извршување на своите задачи ревизионо-

инструкторската служба ги има следните овласту-
вања : 

1. ако утврди незаконитост или неправилност 
во решавање за правата на осигурените лица, 
актот го доставува веднаш на соодветната служба 
на Републичкиот завод поради укинување на ре-
шението по ревизија или по право на надзор; 

2. одредува отклонување на пропустите во од-
нос на правилното пресметување и уплатување на 
придонесот за социјално осигурување и режискиот 
додаток како и благовремено уплатување на овие 
придонеси; 

3. ако утврди недостатоци во трошењето на 
средствата на комуналните заводи или фондовите 
на комуналните заедници ќе ја констатира најде-
ната положба во ревизионен наод и ќ,е одреди 
примерен срок за нивното отклонување со на-
патствие за отклонување на истите; 

Срокот за отклонување на недостатоците не 
може да биде покус од 3 дена, освен ако постои 
опасност од настанување на штета за општестве-
ната заедница, во кој случај недостатоците ќе се 
отклонат без одлагање, 
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Ако комуналниот завод, односно организаци-
јата во одредениот срок не го отклони недоста-
токот, ревизионо инструкторската служба ќе под-
несе предлог до надлежниот орган поради презе-
мање потребни законски мерки; 

4. ако утврди незаконитост или неправилност 
во трошењето средства на заводот или на фондо-
вите на комуналната заедница, ја утврдува најде-
ната положба во ревизионен наод и поднесува за 
тоа предлог на надлежниот орган поради презе-
мање на законски мерки; 

5. ако утврди дека договорот, склучен помеѓу 
заводот и другите организации е незаконит или не-
правилен, го утврдува тоа во ревизионен наод и 
предлага мерки за неговото изменување или рас-
кинување. 

6. дава задолжителни писмени инструкции во 
однос на соработка на организационите единици на 
заводот и за правилното, економичното и ефикасно 
работење на комуналниот завод; 

7. дава писмена наредба за покренување по-
стапка за надомест на штета и одредува срок за 
покренување на таа постапка; 

8. ако ревизионо-инструкторската служба утвр-
ди дека поодделни работници на комуналниот за-
вод поради недоволна стручна спрема не ја оба-
вуваат правилно работата и не даваат гаранција 
дека може уредно да ги обавуваат доверените им 
работи, ќе предложи на директорот, односно на 
управниот одбор на комуналниот завод да преземе 
соодветни мерки; 

9. ако ревизорот не може да ја утврди правата 
положба на ^финансовото и материјално работење 
на комуналниот завод односно организација, а ос-
новано се посомнева дека се сторени големи греш-
ки во располагање со општествен имот ќе ја из-
вести службата за општественото книговодство 
поради применување на одредбите од Законот за 
општественото книговодство; 

10. ако ревизор-инструктор утврди дека одре-
дените лица сториле големи неправилности може 
да предложи тие лица да се оддалечат од врше-
њето на финансиско-материјалната служба. 

Надлежниот орган на заводот за распореду-
вање на работниците на работни места, должен е 
веднаш да го земе во постапка предлогот ' на ре-
визорот-инструктор и за својата одлука го из-
вести Републичкиот завод. 

11. ако ревизорот-инструктор смета дека работ-
никот на комуналниот завод, односно организација 
со извршените дејанија извршил кривично дело 
или стопански престап, должен е да поднесе ба-
рање за гонење до надлежниот јавен обвинител, 
за тоа ќе ги извести и органите на управувањето 
на комуналниот завод односно организација. 

Ако пак утврдените дејанија претставуваат 
престап, ревизорот-инструктор должен е да под-
несе пријави лр органот надлежен за водење на 
административно-казнена постапка. 

V 
При вршењето на преглед — инструктажа, ре-

визорот-инструктор треба да и,ма пропишано 
овластување или легитимација за утврдување не-
говото својство на ревизор-инструктор. 

VI 
За извршениот преглед ревизионо-инструктор-

ската служба составува ревизионен наод на самото 
место и го доставува на директорот на Републич-
киот завод со одреден предлог поради преземање 
мерки. По еден примерок од ревизионен налаз се 
дава на претседателот на Комуналната заедница, 
управниот одбор и директорот на Комуналниот 
завод, односно организација. 

Ревизионен наод се доставува веднаш по из-
вршениот преглед, а најдоцна во срок од 3 дена. 

Ако во ревизиониот наод се утврдени непра-
вилности од материјално-финансовото работење 
на заводот, односно на организацијата, еден при-
мерок на тој наод се доставува на службата на 
општествено книговодство. 

VII 
Службата за ревизија и инструктажа е дол-

жна најмалку еднаш годишно да изврши преглед 
на целокупното работење од претходната година 
од сите комунални заводи од подрачјето на СР 
Македонија. 

За работата од претходниот став како и про-
блемите што ќе се појавуваат во извршувањето на 
задачите определени со оваа одлука, Републич-
киот завод за социјално осигурување поднесува 
периодични извештаи на Собранието на Републич-
ката заедница. 

VIII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на одо-

брувањето, а ќе се применува од 15. VI. 1963 го-
дина. 

Број 02-1811/1 
12. VI. 1963 година 

Скопје 

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

О/Апсен дел 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 20-899/2 од 20 февруари 
1963 година, ја одобри промената на фамилијар-
н о ^ име на Јованов Јосиф, роден на 9 март 1937 
година во село Праведник, Титоввелешка околија, 
од татко Ристо и мајка Велика, така што во ид-
нина фамилијарното име ќе му гласи Галев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (232) 
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Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-11910/1 од 12 
јуни 1963 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Бучевски: Гаврило, роден на ден 
27 март 1932 година во село Галичник, Тетовска 
околија, од татко Никола и мајка Доста, така што 
во иднина фамилијарното име ќе му гласи Куз-
мановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (233) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-6551/2 од 25 
мај 1963 година, ја одобри промената на личното 
име на Жиков Жико, роден на 28 декември 1936 
година во село Софилари, Штипска околија, од 
татко Штеријо и мајка Ниха, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Николов Зико. Истовре-
мено е одобрена и промената на фамилијарното 
име на другарката му Жикова Стана и во ид-
нина фамилијарното име ќе и гласи Николова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (234) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-9009/1 од 25 мај 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Величков Виданче, роден на 28 октомври 1947 
година во село Калниште, Штипска околија, од 
татко Величков Стојмир и мајка Анѓа, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Трајчо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (235) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-8095/1 од 25 
април 1963 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Калчева Таши ја, родена на ден 5 
април 1937 година во Богданци, Титоввелешка 
околија, од татко Калчев Кирил и мајка Калчева 
Кита, така што во иднина роденото име ќе и гласи 
Тања. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (237) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 4942/1 од 29 април 
1963 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Мацовски Живко, роден на 28 февру-
ари 1935 година во село Градец, Кумановска око-
лија, од татко Трајко и мајка Велика, така што во 
иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Горгиев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,/Службен весник на СРМ". (238) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-8663/1 од 25 мај 
1963 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Ристески Илија, роден на ден 17 јуни 
1935 година во Прилеп, Битолска околија, од татко 
Методија и мајка Спасија, така што во иднина 
фамилијарно^ име ќе му гласи Брашнаровски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (224) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-12606/1 од 17 
јуни 1963 година, ја одобри промената на роденото 
име на Бошкова Богдана, родена на 13 август 1934 
година во село Ваташа, Титоввелешка околија, 
од татко Киро и мајка Горица, така што во иднина 
роденото име ќе и гласи Билјана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (232) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО ш т и п 

Драги Леков од Радовиш поднесе до овој суд 
тужба за развод на бракот против Олга Фран 
Лекова од Радовиш, а сега во неизвесност. 

Бидејќи сегашната адреса на тужената е не-
позната се повикува во рок од еден месец од обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на СРМ" 
да се јави или да одреди свој застапник. Во про-
тивно судот по службена должност ќе и го одреди за 
застапник Милан Јовановиќ, судииски приправник 
во овој суд, и делото ќе се разгледа во нејзино 
отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 94/63. 
(236) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Кирацовски Душан од село Трново, Битолско, 
поднесе до овој суд тужба за развод на бракот 
против Маркова Јован Елена, од с. Сопотско, Ох-
ридска околија, 

Бидејќи тужената Елена е во неизвесност и со 
непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. 
Во противно судот ќе и одреди застапник по слу-
жбена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 296/63. 
(244) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на задругите на 16. П. 1963 го-
дина на страна 99, ред. бр. 7 е запишано следното: 
Земјоделската задруга „Генерал Темпо" од с. Тра-
ботивиште, Штипско, е ставена во ликвидација. 

За членови на ликвидационата комисија на 
задругата се назначени следните лица: Димитар 
Маноилов, Ликвидационен управник, Поповски 
Јанчо, книговодител, и Кушев Анани, благајник. 

Задругата во ликвидација ќе ја потпишува 
ликвидациониот управник Димитар Маноилов. 

Уписот во регистарот е извршен на основа ре-
шението на Народниот одбор на општината Дел-
чево бр. 01-3033 од 28. VI. 1962 година и решението 
на Општинската ликвидациона комисија бр. 07-3201 
од 11. VII. 1962 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 202/62. 
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Окружниот стопански! суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 24. XI. 1962 
година на страна 75, ред. бр. 2 е запишано след-
ното: Општата земјоделска задруга „Заедница", 
с. Бигла, Штипско, е ставена во ликвидација. 

За членови на ликвидационата управа се на-
значени следните лица: Трајан Костадинов Димов, 
Ликвидационен управник, Ристо Ѓорѓиев, книго-
водител, и Милан Николов, благајник. 

Задругата во ликвидација ќе ја потпишува 
ликвидациониот управник Трајан Костадинов. 

Уписот во регистарот е извршен на основа ре-
шението на Народниот одбор на општината Дел-
чево бр. 01-1954 од 19. IV. 1962 година и решението 
на Општинската ликвидациона комисија — Дел-
чево бр. 04-2050 од 25. IV. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 165/62. (723; 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА ЗДРАВНАТА СТАНИЦА ВС 

С. ЧАШКА, ОКОЛИЈА ТИТОВВЕЛЕШКА 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за еден Забар-дентиста 
Услови: Да има завршено средна забарска 

школа и 2 години практика. 
Плата по Правилникот за распределба на лич-

ниот доход или по договор. 
Молбите се поднесуваат до Советот на Здрав-

а т а станица, с. Чашка, Т. Велешка околија. (807) 

КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИ 
И ИМЕНУВАЊА НА ОПШТИНСКОТО СОБРА-
НИЕ - ЖЕРОВЈАНЕ, ТЕТОВСКА ОКОЛИЈА 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Директор на Земјоделското стопанство „Шар" 

Жеровјане; 
2. Управители на основните училишта — на-

става на шиптарски јазик — во селата: Неготино, 
Пирок — Градец, Боговиње, Д. Палчиште, Чело-
пек, Стенче, — настава на македонски јазик — и 
Радиовце — настава на македонски-шиптарски 
јазик. 

У С Л О В И : 

За работното место под точка 1 — висока 
стручна спрема со најмалку 3 години практика. 

За работното место под точка 2 — виша педа-
гошка школа, односно академија со 3 години прак-
тика во струката или средна стручна спрема со 
над 4 години практика на раководни места во 
струката. 

Плата за работно место под т. 1 од Правилни-
кот за расподелба на личниот доход на Земјодел-
ското стопанство „Шар" — Жеровјане, а за точка 
2 по ЗЈС и Одлуката за положајните плати. 

Молбите таксирани со 50 динари и биогра-
фиите да се достават до Комисијата во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Конкурсот. (835) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЗДРАВ-
СТВЕНИОТ ДОМ ВО ШТИП 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на служба еден лекар од општа практика 
Услови: Да има завршено лекарски стаж и да 

ги исполнува условите од чл. 31 од Законот за 
јавните службеници. 

Личен доход спрема Правилникот за личен 
доход на Здравствениот дом — Штип. 

Конкурсот останува отворен до пополнување 
на работното место. (834) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ НА ОПШТИ-
НАТА ДРАЧЕВО 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место во органите на 
управата на ОС Драчево: 

1. Судија за прекршоци на Општинското' со-
брание на Општината Драчево. 

УСЛОВИ: 
Кандидатите да имаат завршено више обра-

зование и подолго искуство во службата. 
Молбите со куса биографија и документите по 

чл. 31 од ЗЈС, се доставуваат до Комисијата за 
службенички работи на ОС Драчево, во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. 

(832) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

I. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ НАСТАВНИЦИ 

1. МИКРОБИОЛОГИЈА, еден наставник (редо-
вен професор, вонреден професор, виши предавач, 
доцент или предавач). 

2. ПЕДИЈАТРИЈА, два наставника (редовен 
професор, вонреден професор, виши предавач, до-
цент или предавач). 

3. НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА, еден наставник 
(редовен професор, вонреден професор, виши пре-
давач, доцент или предавач). 

4. ДЕНТАЛНА ПРОТЕТИКА, еден наставник 
(редовен професор, вонреден професор, виши пре-
давач, доцент Или предавач). 

5. ОРТОПЕДИЈА НА ЗАБИ И ВИЛИЦИ, еден 
наставник (редовен професор, вонреден професор, 
виши предавач, доцент или предавач). 

6. ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА, еден настав-
ник (редовен професор, вонреден професор, виши 
предавач, доцент или предавач). 
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7. БОЛЕСТИ НА УСТАТА, еден наставник (ре-
довен професор, вонреден професор, виши преда-
вач, доцент или предавач). 

8. ВИЛИЧНА ХИРУРГИЈА, ед ек наставник 
(редовен професор, вонреден професор, виши пре-
давач,, доцент или предавач). 

П. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ СОРАБОТНИЦИ 
1. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА, еден; а-систент 
2. АНАТОМИЈА, два асистента 
3. ПАТАЛОШКА АНАТОМИЈА, два асистента 
4. ПАТОФИЗИОЛОГИЈА, два асцстента 
5. ФАРМАКОЛОГИЈА, еден асистент 
в, ОРТОПЕДИЈА НА ЗАБИ И ВИЛИЦИ, еден 

асистент 
7. ВИЛИЧНА ХИРУРГИЈА, еден асистент 
Кандидатите под точка I и II со пријавата 

треба да поднесат потребни документи за избор 
предвидени во чл. 84 од Статутот на Медицин-
скиот факултет — Скопје, како и чл. 31 од За-
конот за јавните службеници, во колку не се во 
работен однос. 

Овој конкурс трае за точка I реден број 1, 2 
и 3 и точка II реден број од 1 до 7, месец дена, а 
во точка I реден број од 4 до 8 до пополнувањето. 

Пријавите се поднесуваат до Медицинскиот фа-
култет — Скопје. (838) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ МЕДИЦИН-
СКИОТ ЦЕНТАР - КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Лекари од општа пракса за работа во ам-

буланти 6 
2. Лекари стажери 4 
3. Шеф на сметководство 1 

У С Л О В И : 
Кандидатите од точка прва треба да имаат 

завршено медицински факултет и положен стру-
чен испит, а кандидатите под точка два треба да 
имаат завршено медицински факултет. 

Кандидатот од точката 3 треба да има завр-
шено економски факултет или виша економска 
школа и 5 години практика. 

Сите кандидати треба да ги исполнуваат усло-
вите од чл. 31 од Законот за јавните службеници. 

Молбите се поднесуваат на адреса: 
Медицински центар ( за конкурсна комисија) 

— Куманово. 
Плата по тарифниот правилник на установата. 
Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во 

„Службен весник на СРМ". (839) 

ЈАВНИ НАДДАВАЊА 
УГОСТИТЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МЕРКЕЗ" 

- СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на хотел на територијата на општина 
„Кале" — Скопје 

Лретсметковната вредност на објектот изне-
сува 189.583.803 дин. 

ЛИЦИТАЦИЈАТА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПРО-
СТОРИИТЕ НА УГОСТИТЕЛСКОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ „МЕРКЕЗ", СКОПЈЕ, ул. ,,Стив Наумов" 
бр. 64 на ден 25. VII. 1963. 

Наддавањето ќе биде со давање „клуч на вра-
та" за фиксна сума без оглед на грешките во 
предмерот и претсметката, се според проектот и 
техничкиот опис. 

Учесниците на наддавањето се должни да до-
стават: 

1. Писмена понуда во затворен коферт, 
2. Гарантно писмо од Народната банка на из-

нос од 1% од претсметковната вредност, 
3. Потврда за регистрација на претпријатието, 
4. Полномошно. 
Рок за завршување на објектот е 1 мај 1964 

година. 
Елаборатот се става на увид на интересентите 

секој ден од 7—10 часот во просториите на прет-
пријатието ,,Меркез" канцеларија на секретари-
јатот. 

Рок за поднесување на понудите е 23. VII. 1963 
година. . (837) 

На основа член 2, 5 и 8 од Уредбата за отста-
пување изградбата на инвестициони објекти, Ме-
талскиот завод „ТИТО" — Скопје, тел. 4905 — вна-
трешен 277 — Развојни сектор 

р а с п и ш у в а 
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за отстапување работите на изградбата: хала за 
кочници и надградба на управна зграда во Скопје. 

1. Работите се отстапуваат на основа инвести-
циона техничка документација, која ја има 
обезбедено инвеститорот. 

2. Ориентациона или приближна вредност на 
работите изнесува 177,450.000 динари. 

3. Рок за завршување на работите: 
а) Хала за кочници, дел под шедовите 15. XII 

1963 год. а дефинитивно завршен објект 
1. VI. 1964 година. 

б) Надградба на управна зграда 1. X. 1963 г. 
4. Јавното наддавање ќе се одржи на 20. VII. 

1963 год. во 10 часот во Центарот за стручна 
наобразба при Металскиот завод „ТИТО" — 
Скопје. 

5. Учесниците на јавното наддавање се должни 
да поднесат документи пропишани во чл. 11 
од Уредбата за отстапување инвестициони 
објекти. 

6. Гарантно писмо од Народната банка во ви-
сина 1%, од пресметковната вредност. 

7. Целокупната техничка документација со оп-
шти и посебни услови е на расположение на 
заинтересираните во просториите на Раз-
војниот сектор од 8—12 часот при Метал-
н и о т завод „ТИТО" — Скопје. 

8. Инсталациите: електрична, компримиран 
воздух, централно греење не се предмет на 
оваа лицитација. 
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ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" 

Во смисла на член 51 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/55) и член 35 од Правилникот за извршување 
на Уредбата за завршната сметка на стопанските организации за 1962 година („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 2/63), ги известуваме стопанските организации што се должни да го 
објават годишниот биланс за 1962 година (според образецот 11) во „Службен весник на 
СРМ", се молат да се придржуваат во следното: 

1) Износите во образецот 11 да се искажуваат во илјади динари: 
2) Билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 

11, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано; 
3) Покрај образецот 11 да се доставува и краток извод од извештајот за рабо-

тата на стопанската организација во 1962 година (како што е предвидено во Уредбата); 
4) Во писмото да се напише на која стопанска гранка и припаѓа претпри-

јатието, како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето. 
На стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите ќе 

им бидат враќани. 
Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен 

весник на СРМ" во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка^ за 
1962 година. 

9. Понудувачите поднесуваат понуда спрема 
расположивиот лицитационен елаборат, а 
можат исто така да поднесат и понуда на 
основа свој проект (своја алтернатива) но 
под услови да не го менуваат технолошкиот 
процес и големината и распоредот на про-
сториите. (833) 

ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА МЕЛИОРА-
ТИВНИТЕ СИСТЕМИ ВО СРМ - СКОПЈЕ, УЛ. 

„12 УДАРНА БРИГАДА" БР. 84а 

р а с п и ш у в а 
II ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на делницата на магистралниот канал 
Кочани—Злетовска река, од с. Вање — с. Соко-

ларци на должина цца 7,5 км. 
Претсметковната вредност изнесува 389.000.000 

динари. 
Рок за завршување на работите е 30. ХП. 1963 

година. 
Наддавањето ќе се одржи на ден 24. VII. 1963 

год. во 8 часот во просториите на Дирекцијата. 
Условите на наддавањето (лицитационен елабо-

рат) може да се добие кај инвеститорот во соба бр. 
10, со надокнада од 20.000 дин. 

Учесниците на наддавањето должни се да до-
стават писмени понуди, полномошно, гарантно 
писмо од Народната банка за положена кауција 
од 1% од претсметковната вредност, потврда за 
уплатена такса за учество според „Сл. лист бр. 

2/63, потврда за регистрација како и список на 
расположиви основни средства и раководни струч-
ни кадри што ќе учествуваат во изведувањето на 
предметниот објект. (840) 

СОДРЖИНА 
Страна 

155. Уредба за установување посебен додаток 
за републичките инспектори на сообра-
ќајот — — — — — — — — — 513 

156. Уредба за установување посебен додаток 
"""" на службениците овластени за вршење 

инспекциски работи во областа на земјо-
делството, шумарството и заштита на 
растенијата — — — — - — — — 513 

157^ Одлука за бројот на студентите што мо-
жат да се запишат на одделни факултети 
на Универзитетот во Скопје — — — 513 

158. Наредба за минималниот годишен обем 
на издавачка дејност на издавачко прет-
пријатие кое покрај издавачката дејност 
се занимава и со други дејности — — 514 

159. Решение за определување лаборатории 
"" што ќе ги вршат испитувањата на чу-

мата кај свињите и кокошките — — — 514 
160. Решение за одобрување основањето и ра-

ботата на Сојузот на друштвата за помош 
на ментално недоволно развиените лица 
во СР Македонија — — — — — — 514 

161. Одлука за задачите и овластувањата на 
"""" службата на ревизија и инструктажа при 

Републичкиот завод за социјално осигу-
рување — — — — — — — — — 515 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. 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" (3575) — Скопје. 


