
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 11 јули 1964 
С к о п ј е 

Број 26 Год. XX 

Претплата за 1964 год. изнесува 
2.200 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-69* 

145. 
На основа член 52 од Законот за државната 

управа („Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/56) во 
врска со член 4 став 2 и 3 од Законот за финан-
сирање на мелиоративните работи во Народна Ре-
публика Македонија („Службен лист на ФНРЈ" 
број 52/57) и член 1 став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА МЕЛИО-
РАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Се основа Дирекција за мелиоративните си-
стеми во СР Македонија (во натамошниот текст: 
Дирекција), како републички орган на управа со 
посебна сметка. 

Член 2 
Дирекцијата ги врши овластувањата на над-

зорен орган во смисла на член 21 од Уредбата за 
основање претпријатија и дуќани и врши распо-
ред на средствата за мелиоративните системи за 
кои се основани посебни водостопански претприја-
тија а чија изградба се финансира според Законот 
за финансирање на мелиоративните работи во На-
родна Република Македонија. 

Дирекцијата ги врши правата и должностите, 
на инвеститор во однос на мелиоративните системи 
за одводнување што се финансираат според зако-
нот од претходниот став, до нивното изградување 
и предавање на управување. 

Член 3 
Дирекцијата има својство на правно лице. 

Член 4 
За работите од член 2 став 2 од оваа уредба 

што ги врши во сопствена режија Дирекцијата 
има погони или други единици со посебна прет-
сметка. 

Член 5 
Со работата на Дирекцијата раководи дирек-

тор. 
Директорот го назначува и разрешува Изврш-

ниот совет. 
Член 6 

Внатрешната организација на Дирекцијата се 
утврдува со правилник. 

Директорот на Дирекцијата и советот на ра-
ботниот колектив споразумно донесуваат правил-
ник за организацијата и работата на Дирекцијата 
и Правилник за наградување на работниците и 
службениците на Дирекцијата. 

На правилниците од претходниот став дава 
согласност Републичкиот секретаријат за земјо-
делство и шумарство. 

Член 7 
Средствата за работа на Дирекцијата се обез-

бедуваат на начин утврден во Законот за финан-
сирање на мелиоративнит.з работи во НР Маке-
донија. 

Член 8 
Надзор над работата на Дирекцијата врши 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство. 

Член 9 
Дирекцијата се ослободува од плаќање на до-

приносите и порезите на приходите што ги оства-
рува од својата дејност во смисла на член 60в од 
Законот за буџетите и финансирање на самостојни 
установи. 

Член 10 
Дирекцијата ги презема правата и обврските 

на Дирекцијата за изградба на мелиоративните 
системи во НРМ. 

Член 11 
Со влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Решението за основање Дирекци-
јата за изградба на мелиоративните системи во 
Народна Република Македонија („Службен весник 
на НРМ" бр. 11/61). 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1183/3 
22 мај 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Пиличков, е. р. 

146. 
На основа член 31 од Законот за претприја-

тијата за патишта („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
27/61), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ 

ФОНД ЗА ПАТИШТА 

Член 1 
Во Уредбата за основање на Републички фонд 

за патишта („Службен весник на НРМ" бр. 2/62) 
член 4 се менува и гласи: 
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„Со Фондот управува управен одбор. 
Управниот одбор на Фондот се состои од 9 чле-

на од кои 5 члена именува Извршниот совет и по 
еден свој претставник делегираат: Стопанската 
комора на СРМ, Деловното здружение „Македо-
нија-Транспорт" — Скопје, Здружението на воза-
чите на СРМ и Друштвото за патишта на СРМ. 

Мандатот на членовите на Управниот одбор на 
Фондот трае две години. 

Едно лице може да биде избрано за чле*$ на 
Управниот одбор најмногу два пати едно под ру го". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1544/1 
25 јуни 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грл ичков, е. р. 

147. 
На основа член 13 од Законот за финансирање 

мелиоративните работи во Народна Република Ма-
кедонија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), 
Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ОБЈЕКТИТЕ 
ВО МЕЛИОРАТИВНИОТ СИСТЕМ 

„ТИКВЕШКО ПОЛЕ" 

Член 1 
Објектите за наводнување на Тиквешко Поле, 

што се финансираат според Законот за финанси-
рање на мелиоративните работи на НРМ, ќе се 
проектираат и изградуваат така да можат да се 
користат и за потребите на енергетиката. 

Член 2 
Изградбата на браната „Тиквеш" со нејзините 

евакуациони органи ќе се финансира од страна 
на Дирекцијата за изградба на мелиоративни си-
стеми во НРМ и Клектр©стопанската заедница на 
СРМ, во следниот однос: 

мелиорации со 77% 
енергетика со 23% 

Член 3 
Дирекцијата за изградба на мелиоративните 

системи во НРМ, со своите годишни програми за 
финансирање на мелиоративните работи во СРМ, 
ќе ги обезбеди средствата за своето учество според 
динамиката за изградба на објектот од претход-
ниот член, а Електростопанската заедница на СРМ 
преку инвестиционен заем, така што изградбата на 
објектот да се заврши до 31. XII. 1967 година. 

Дирекцијата за изградба на мелиоративни си-
стеми (во НРМ и Електростопанската заедница на 
СРМ ќе склучат договор за уредување на односите 
што произлегуваат од претходниот став. 

Член 4 
Инвеститорските работи на објектот од член 2 

ќе ги обавува Претпријатието за изградба и е к с г 
плоатација на црноречките хидроцентрали — Ка-

вадарци. Дирекцијата за изградба на мелиоратив-
ните системи1 во НРМ се задолжува да му ги пре-
несе средствата и инвеститорските права за тој 
објект. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила Осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1474/1 
25 јуни 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 

148. 
На основа член 22 во врска со член 12 од За-

конот за насочување и употреба на средствата на 
Републиката („Службен весник на СРМ" бр. 2/64), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛО-
ВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ 
КРЕДИТИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ОД СРЕДСТВАТА 
ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛЕН 10 ОД ЗАКОНОТ ЗА 
НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

НА РЕПУБЛИКАТА 

1. Во Одлуката за условите и начинот под кои 
ќе се даваат кредити за земјоделство од средствата 
предвидени бо член 10 од Законот за насочување 
и употреба на средствата на Републиката („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 9/64), по точка 6 се додава 
нова точка 6а која гласи: 

„6а. Одредбите од претходните точки не се 
однесуваат на средствата во износ од 200 милиони 
динари предвидени со член 13 став 1 од Законот 
за насочување и употреба на средствата на Репу-
бликата за учество во уредувањето на пороите во 
подрачјата на мелиоративните системи што се фи-
нансираат според Законот за финансирање на ме-
лиоративните системи во Народна Република Ма-
кедонија. 

Средствата од претходниот став Стопанската 
банка на СРМ ќе ги одобри како кредит на Соци-
јалистичка Република Македонија со интересна 
норма од 1% и рок на враќање од 50 години. 

Средствата за отплата на ануитетите по одо-
брениот кредит според одредбите на оваа одлука 
ќе се обезбедат од средствата на Републичкиот 
буџет". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1542/1 
25 јуни 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 
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149. 
На основа член 95 став 3 од Законот за орга-

низација и финансирање на социјалното осигуру-
вање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62), по 
предлог на Собранието на Републичката заедница 
за социјално осигурување на работниците на СРМ, 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА РЕ-

ЖИСКИ ДОДАТОК ВО 1964 ГОДИНА 

1. Највисоките износи што можат да се издво-
јуваат за режискиот додаток на заводите за соци-
јално осигурување во 1964 година се определуваат 
и тоа: 

а) од основниот придонес за здравствено 
осигурување, 1.750 динари по еден активен оси-
гуреник, 

б) од основниот придонес за инвалидско'оси-
гурување, 15.660 динари по еден уживател на инва-
лидска пензија, 

в) од основниот придонес за пензиско оси-
гурување, 7.070 динари по еден уживател на лична 
пензија и носител на правото на фамилијарната 
пензија, 

г) од придонесот за додаток на деца, 1.500 
динари по еден корисник на додаток на деца, 

д) од премијата за задолжително здравстве-
но реосигурување на работниците, 85 динари по 
еден активен осигуреник. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службш вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1321/1 
25 јуни 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 

150. 
На основа член 195 став 2 од Законот за буџе-

тите и финансирањето на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 52/59, 23/61, 52/61, 
28/62, 53/62 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ" 
бр. 7/64), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАВО-
ДОТ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАНБЕНО КОМУНАЛ-
НА ТЕХНИКА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ 

1. Заводот за урбанизам и станбено комунална 
техника на Социјалистичка Република Македо-
нија — Скопје, основан како самостојна установа, 
се определува да^се финансира според принципите 
на доходот. 

2. Заводот се ослободува од обврската за пла-
ќање на придонесот од доходот, на придонесот за 
општествените инвестициони фондови и на инте-
ресот на деловниот фонд. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1502/1 
25 јуни 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот зовет, 
Александар Грличков, е. р. 

151. 
На основа член 144 став 2 од Законот за висо-

кото школство во Народна Република Македонија 
(„Службен весник -на НРМ" 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 1964/65 година може да се за-
пише во прва година следниот број на студенти: 

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

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

и 35 вонредни студенти. 
2. Земјоделско-шумарски факултет: 

а) на Земјоделскиот отсек — 280 редовни 
студенти; 

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

3. 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 — 100 редовни и 

40 вонредни студенти; 
г) на Електро-машинскиот отсек — 200 ре-

довни (по 100 на двете групи) и 40 вон-
редни студенти (по .2.0 на двете групи). 

4. Економски факултет — 400 редовни студенти. 
II. На сите* останати факултети и групи на 

факултетите на Универзитетот во Скопје во учеб-
ната 1964/65 година ќе се врши упис на редовни 
и вонредни студенти без ограничување. Ј 

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

Бр. 09-1570/1 
25 јуни 1964 година 

Скопје 
„ Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 
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152. 
На основа член 84 од Законот за буџетите и 

финансирањето на самостојните установи („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 52/59), Извршниот совет до-
несува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ПОВЛАСТИЦИ ВО ЈАВНИОТ 

МЕЃУМЕСЕН ЛИНИСКИ АВТОБУСКИ 
СООБРАЌАЈ 

I. Во Одлуката за определување на повластици 
во јавниот меѓумесен линиски автобуски сообраќај 
(„Службен весник на НРМ" бр. 3/63) во алинеа 2 
на точка IV зборовите „заклучно до 20% способ-
ност на видливост три патувања годишно за одење 
и враќање" се заменуваат со „од 90% до 100% на 
слепило три патувања годишно за одење и вра-
ќање со придружник кој се превезува бесплатно". 

Став 2 на истата точка се брише. 
II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 

од денот на нејзиното објавување во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1487/1 
25 јуни 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 

153. 
На основа член 12 став 3 од Законот за хидро-

мелиоративните системи и користењето на земји-
штето во хидромелиоративните системи („Службен 
весник на НРМ" бр. 42/62), член 4 од Законот за 
финансирање на мелиоративните работи во На-
родна Република Македонија („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 52/57) и член 4 став 1 од Уредбата за 
основање на претпријатија и дуќани („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 51/53, 30/54, 47/54, 19/56, 3/58, 
53/61 и 12/63), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРУМИЦА" 

1. Се основа водостопанско претпријатие под 
име: Водостопанско претпријатие „Струмица" (во 
понатамошниот текст: претпријатие). 

Седиштето на претпријатието е во Струмица. 
2. Основна дејност на претпријатието е упра-

вување и користење на објектите во мелиоратив-
ниот систем во подрачјето на река Струмица, што 
се финансираат по Законот за финансирање на 
мелиоративните работи во Народна Република 
Македонија. 

3. Основните средства во вредност од 2.730 ми-
лиони динари, а обртните средства во износ од 
19.113.310 динари, на претпријатието ќе ги пренесе 
Дирекцијата за мелиоративните системи во СРМ 
(во натамошниот текст: Дирекција). 

4. Директорот на претпријатието е Ристо Пре-
метаров. 

5. Надзор над работата на директорот на прет-
пријатието врши Дирекцијата. 

6. Личниот, доход на директорот на претпри-
јатието го утврдува Извршниот совет, а личните 
доходи на службениците и работниците во прет-
пријатието и начинот на формирање на личните 
доходи се утврдуваат со правилник што го доне-
сува директорот на претпријатието и советот на 
работниот колектив споразумно. 

На правилникот од претходниот став дава со-
гласност Дирекцијата. 

7. Претпријатието ги презема правата и обвр-
ските на Дирекцијата што се однесуваат за из-
градбата на објектите во мелиоративниот систем 
во подрачјето на река Струмица. 

8. Претпријатието ќе се конституира до крајот 
на 1965 година, а средствата од точка 3 од ова ре-
шение Дирекцијата ќе ги пренесе на претприја-
тието од 30 јуни 1964 година. 

9. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1452/1 
22 мај 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 

154. 
На основа член 12 став 3 од Законот за хидро-

мелиоративните системи и користењето на земји-
штето во хидромелиоративните системи („Службен 
весник на НРМ" бр. 42/62), член 4 од Законот за 
финансирање на мелиоративните работи во На-
родна Република Македонија („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 52/57) и член 4 став 1 од Уредбата за 
основање на претпријатија и дуќани („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 51/53, 30/54, 14/56, 3/58, 53/61 и 
12/63), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ „БРЕГАЛНИЦА" 

1. Се основа водостопанско претпријатие под 
име: Водостопанско претпријатие „Брегалница" (во 
натамошниот текст: претпријатие). 

Седиштето на претпријатието е во Кочани. 
2. Основна дејност на претпријатието е упра-

вување и користење на објектите во мелиоратив-
ниот систем во подрачјето на река Брегалница 
што се финансираат по Законот за финансирање 
на мелиора тажните работи во Народна Република 
Македонија. 

3. Основните средства во вредност од 3.123 ми-
лиони динари, а обртните средства во износ од 
21.357.674 динари на претпријатието ќе ги цренесе 
Дирекцијата за мелиоративните системи во СРМ 
(во натамошниот текст: Дирекцијата). 

4. Директорот на претпријатието е инж. Славко 
Цонев. 

5. Надзор над работата на директорот на прет-
пријатието врши Дирекцијата. 
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6. Личниот доход на директорот на претпри-
јатието го утврдува Извршниот совет, а личните 
доходи на службениците и работниците во прет-
пријатието и начинот на формирање на личните 
доходи се утврдуваат со правилник што го доне-
сува директорот на претпријатието и советот на 
работниот колектив споразумно. 

На цравилникот од претходниот став дава со-
гласност Дирекцијата. 

7. Претпријатието ги презема правата и обвр-
ските на Дирекцијата што се однесуваат за из-
градбата на објектите во мелиоративниот систем 
во подрачјето на река Брегалница. 

8. Претпријатието ќе се конституира до крајот 
на 1967 година, а средствата од точка 3 од ова ре-
шение Дирекцијата ќе ги пренесе на претприја-
тието до 30 јуни 1964 година. 

Ѕ. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1183/1 
22 мај 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 

155. 
Па основа член 12 став 3 од Законот за хидро-

мелиоративните системи и користењето на земји-
штето во хидромелиоративните системи („Службен 
весник на НРМ" бр. 42/62), член 4 од Законот за 
финансирање на мелиоративните работи во На-
родна Република Македонија („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 52/57) и член 4 став 1 од Уредбата за 
основање на претпријатија и дуќани („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 51/53, 30/54, 47/54, 19/56, 3/58, 
53/61 и 12/63), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ „ТИКВЕШКО ПОЛЕ« 

1. Се основа водостопанско претпријатие под 
име: Водостопанско претпријатие „Тиквешко Поле" 
(во понатамошниот текст: претпријатие). 

Седиштето на претпријатието е во Кавадарци. 
2. Основна дејност на претпријатието е упра-

вување и користење на објектите во мелиоратив-
нист систем во подрачјето на Тиквешко Поле што 
се финансираат по Законот за финансирање на 
мелиоративните работи во Народна Република Ма-
кедонија, доколку со посебни прописи за одделни 
објекти во тој систем не е поинаку определено. 

3. Основните средства во вредност од 2.504 ми-
листш динари, а обртните средства во износ од 
11.3С8.000 динари на претпријатието ќе ги пренесе 
Дирекцијата за мелиоративните системи во СРМ 
(во натамошниот текст: Дирекција). 

4. Директор на претпријатието е инж. Ванчо 
Сарафов. 

5. Надзор над работата на директорот на прет-
пријатието врши Дирекцијата. 

6. Личниот доход на директорот на претприја-
тието го утврдува Извршниот совет, а личните до-
ходи на службениците и работниците во претпри-
јатието и начинот на формирање на личните до-
ходи се утврдуваат со правилник што го донесува 
директорот на претпријатието и советот на работ-
ниот колектив споразумно. 

На правилникот од претходниот став дава со-
гласност Дирекцијата. 

7. Претпријатието ги презема правата и обвр-
ските на Дирекцијата што се однесуваат за из-
градбата на објектите во мелиоративниот систем 
во подрачјето на Тиквешко Поле. 

8. Претпријатието ќе се конституира до крајот 
на 1967 година, а средствата од точка 3 од ова 
решение Дирекцијата ќе ги пренесе на претпри-
јатието до 30 јуни 1964 година. 

9. Ова решение влегува во сила осмиот ден 
од денот на неговото објавување во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1183/2 
22 мај 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 

156. 
На основа член 120 од Законот за гимназијата 

(„Службен весник на НРМ" бр. 35/59), по предлог 
на Собранието на Кумановска околија и приба-
вено мислење на училишните одбори, Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ НА ГИМНАЗИЈАТА „ПРО-
ФЕСОР МИЈАЛКОВИЋ" ВО КУМАНОВО КОН 

ГИМНАЗИЈАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 
ВО КУМАНОВО 

1. Гимназијата „Професор Мијалковић во Ку-
маново, основана со Решението на Собранието на 
Кумановска околија број 4398/4 од 13. IX. 1963 го-
дина, се припојува кон Гимназијата „Гоце Делчев" 
во Куманово. 

2. Гимназијата „Професор Мијалковић во Ку-
маново (во натамошниот текст: припоена Гимна-
зија) престанува со работа со завршувањето на 
учебната 1963/64 година. 

3. Затечените ученици на припоената Гимна-
зија го продолжуваат школувањето во Гимнази-
јата „Геце Делчев" во Куманово, со тоа што по-
следната генерација од паралелките на македон-
ски наставен јазик и сите паралелки на шиптар-
ски наставен јазик ќе работат по наставниот план 
и програма за учителска школа. 

4. Наставниот и другиот персонал на припое-
ната Гимназија продолжува со работа во Гимна-
зијата „Гоце Делчев" во Куманово. 

5. Архивата и училишната документација на 
припоената Гимназија ќе се предаде на Гимнази-
јата „Гоце Делчев" во Куманово. 
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6. Основачот на припоената Гимназија ќе од-
лучи за натамошното управување со општестве-
ниот имот со кој управувала припоената Гимна-
зија. 

7. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1545/1 
25 јуни 1964 година 

Скопје 
Претседател 

^ на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р. 

157. 
На основа член 120 од Законот за гимназијата 

(„Службен весник на НРМ" бр. 35/59), по предлог 
на Собранието на Штипска околија и прибавено 
мислење на училишните одбори, Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ НА ГИМНАЗИЈАТА „ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ" ВО ШТИП КОН ГИМНАЗИЈАТА 

„СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ" ВО ШТИП 

1. Гимназијата „Гоце Делчев" во Штип, осно-
вана со Решението на Собранието на Штипска око-
лија бр. 01-3979/1 од 30. IX. 1963 година се припо-
јува кон Гимназијата „Славчо Стој мен ски" во 
Штип. 

2. Гимназијата „Гоце Делчев" во Штип (во на-
тамошниот текст: припоена Гимназија) престанува 
со работа со завршувањето на учебната 1963/64 
година. 

3. Затечените ученици на припоената Гимна-
зија го продолжуваат школувањето во Гимнази-
јата „Славчо Стојменски" во Штип, со тоа што 
последната генерација ќе работи по наставен план 
и програма на учителска школа. 

4. Наставниот и другиот персонал на припое-
ната Гимназија продолжува со работа во Гимна-
зијата „Славчо Стојменски" во Штип. 

5. Архивата и училишната документација на 
припоената гимназија ќе се предаде на Гимнази-
јата „Славчо Стојменски" во Штип. 

6. Основачот на припоената Гимназија ќе од-
лучи за натамошното управување со општестве-
ниот имот со кој управувала припоената Гимна-
зија. 

7. Ова решение влегува во сила осмиот ден 
од денот на неговото објавување во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1546/1 
25 јуни 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 

158. 
На основа член 14 став 1 точка а) и член 15 

од Законот за социјалните установи („Службен 
весник на НРМ" бр. 40/55), во согласност со Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување да-
дена со акт бр. 02-1493/1 од 8-1У-1964 година, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ НА ДЕТСКОТО ОДМАРА-
ЛИШТЕ „ОХРИДСКО ЕЗЕРО" ВО ОХРИД КОН 
КЛИМАТСКОТО ЛЕКУВАЛИШТЕ „ЗДРАВЈЕ" 

ВО ОХРИД 
1. Детското одмаралиште „Охридско Езеро" во 

Охрид основано со Решение на Извршниот совет 
бр. 324 од 3. XII. 1955 година, објавено во „Службен 
весник: на НРМ" бр. 38/55, се припојува кон Кли-
матското лекувалиште „Здравје" во Охрид, 

2. Имотот со кој управува Детското одмарали-
ште „Охридско Езеро", како и правата и обврските 
што од тоа произлегуваат се пренесуваат на Кли-
матското лекувалиште „Здравје". 

Работниците и службениците на Одмарали-
штето стануваат работници и службеници на Кли-
матското лекувалиште „Здравје". 

3. Со влегувањето во сила на ова Решение 
престанува со работа Детското одмаралиште „Ох-
ридско Езеро. 

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

Бр. 09-1314/1 
25 јуни 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, е. р. 

159. 
На основа член 9 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 30/62) и член 6 став 1 и 2 од Уредбата за заво-
дите на цени во СРМ („Службен весник на НРМ" 
бр. 41/62), Републичкиот секретар за општи сто-
пански работи донесува 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 
ШТО СЕ СТАВААТ ПОД КОНТРОЛА НА 

ЦЕНИТЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО 
X — Под контрола на цените во производство 

се ставаат следните производ^: 
1. Производи од градежната индустрија 

— вар 
— тули 
— ќерамиди 

2. Производи од прехранбената индустрија 
— преработки од брашно 
— преработки од овоштие 
— преработки од зеленчук 
— преработки од млеко 
— преработки од месо 
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— преработки од риба 
— овошна пулпа 
— трици 

И. Општествената контрола на цените во про-
изводството на одредените производи ќе ја спро-
ведува Заводот за цени на СРИ. 

III. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 06-790/1 
26 јуни 1964 година 

Скопје 
Републички секретар • 

за општи стопански работа, 
Велимир Гиновски, е. р. 

160. 
На основа став 6 член 60 од Законот за здрав-

ствено осигурување на земјоделците („Службен 
весник на НРМ", бр. 14/63), Републичкиот секретар 
за финансии донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРЕСТАНОК ВАЖНОСТА НА УПАТСТВОТО 
ЗА НАЧИНОТ НА ОБЛОГОТ И НАПЛАТАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Член 1 
Упатството за начинот на облогот и наплатата 

на придонесот за здравственото осигурување на 
земјоделските производители („Службен весник на 
Народна Република Македонија" бр. 23/60), пре-
станува да важи. 

Член 2 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 05-908/1 
30 јуни 1964 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Илија Спировски, е. р. 

161. 
На основа член 30 од Законот за шумите 

(„Службен весник на НРМ" бр. 11/62), Републич-
киот секретар за земјоделство и шумарство доне-
сува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА 
ПРИЧИНЕТА ВО ШУМА 

Член 1 
Надоместок на штета причинета во шума се 

пре сметува според износите утврдени во Ценовни-
кот, кој е составен дел на овој правилник. 

Член; 2 
За противправно пресечено стебло односно 

за противправно присвојување пресечено, прекр-
шено или полегнато стебло или дел од стебло на-
доместокот се пресметува и тоа за техничко обло 

дрво и за огревно дрво во! износи определени во 
табелата 1 односно 2 од Ценовникот. 

Под техничко обло дрво, во смисла на овој 
правилник, се подразбира парчиња од обло дрво 
со должина над 1 метар од кои најмалку 30% 
може да се употреби за пиланско производство 
или за други технички цели, како и ситно тех-
ничко дрво во кое спаѓа дрво за: колци за лозја, 
ластегарки, стожери, стапови држалки, летви и 
слично како и прачки за кошници, за метли, за 
огради и слично. 

Под огревно дрво, во смисла на овој правил-
ник, се подразбира дрво за хемиско искористување 
и за огрев. 

Член! 3 , 
За противправно, присвојување на суви или 

полетати стебла или нивни делови, чија употреб-
на вредност е намалена односно за штета сто-
рена на стоечки стебла со лупење на кората, под-
ведување, превртување, кастрење на гранки, за-
сечување, вадење на смола и слично, надоместо-
кот се пресметува според износите утврдени во 
табелата 1 односно 2 од Ценовникот намалена за 
50%. 

Ако оштетувањето) на стоечко стебло од прет-
ходниот став е од таков степен што непосредно 
претстои сушење на стеблото или тоа е уништено, 
надоместокот се пресметува според износите. утвр-
дени во табела 1 односно 2 од Ценовникот. 

Член 4 
За противправно пресечено стебло надоместок 

на штета се пресметува според износите утврдени 
(во табелата 1 односно 2 зголемени за 50%, ако: 

— стеблото потекнува од шума прогласена за 
заштитена или за шума со посебна намена (член 
3 од Основниот закон за шумите); 

— стеблото е од издвоена семенска состоина 
или оставено за семењак; 

— стеблото е од вид на дрво чија сеча е 
забранета или ограничена; 

— стеблото има граничен знак или знак за 
подела на шумата; 

— стеблото е о>д шума во која, со годишниот 
план за стопанисување, не се предвидува сеча. ...,.* 

Член 5 
За пресечено стебло во млади шуми (високи 

шуми до 20 годишна старост, ниски шуми до 10 
годишна старост), надоместокот на штетата се 
пресметува според износите утврдени за соодвет-
ниот вид на дрво во табелата 1 односно 2 од Це-
новникот зголемена и тоа за: 

— ако стеблото потекнува од природен 
подмладок; * 

— 100% ако стеблото е од шумска култура 
Член 6 

Износите во табелите 1 и 2 се однесуваат за 
1 м3 обла дрвна маса односно 1 м2. 

Ако противправно пресеченото стебло односно 
присвоеното пресечено, прекршено или побегнато 
стебло или дел од стебло е обработено во сорти-
мента (делкано, цепено и ел.), и при тоа мерено 
како нето маса во различни мери (парчиња и ел.)? 
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надоместокот се утврдува на тој начин што прет-
ходно се пресметнуваат во м3 обловина односно м2. 

Фактори за пресметување според претходниот 
став, се: 

Вид на производот Един. мера Фактор 

3,33 
5,00 
1,67 
0,0017 
0,00083 
0,0033 
0,0071 
0,0033 
0,05 
0,01 
0,0014 

Цепена граѓа од четинари' и 
бука 1 м3 

Цепена граѓа од даб „ 
Делкана граѓа „ 
Симли и шиндри 1 парче 
Стапови „ 
Кол је за лозја „ 
Кол је за овоштие „ 
Рачки „ 
Лумени 
Прачки 1 снбп 
Обрачи 1 парче 

Член 7 
Надоместок на штета за противправно присво-

јување или уништување на садници од шумски 
култури подигнати со садење на ^пресадувани 
(нешколувани) садници од широколисни видови 
дрвја се пресметнува според износите утврдени во 
табела 3 од Ценовникот. 

Член 8 
Надоместокот на штета за противправно при-

својување или уништување на садници од шумски 
култури подигнати со садење на пресадувани 
(школувани) садници од широколисни видови 
дрвја се пресметува според износите утврдени во 
табелата 3 од Ценовникот зголемени за 50%. 

Член 9 
За противправно присвојување или уништува-

ње на садници и природен подмладок од четинари, 
надоместок на штета се пресметува според изно-
сите утврдени во табелата 3 од Ценовникот, зголе-
мени за 300% ако е нивната височина од 30 до 
50 см., односно за 500% ако нивната височина е 
над 50 см. 

Член 10 
Износите утврдени во табелата 3 од Ценовни-

кот не се однесуваат на штети од противправно 
присвојување или уништување на садници во 
плантажи од лис јарићи четинари. 

Член 11 
За противправно присвојување на производи 

од шуми означени во табела 4 од Ценовникот, на-
доместок на штета се пресметува според износите 
утврдени во таа табела. 

За производи од шума означени под 1, 2 и 3 
од табелата 4 од Ценовникот, надоместок за ште-
та за противправно^ користење се плаќа само ако 
тие производи потекнуваат од шума во која според 
шумскостопанската основа односно годишниот план 
за стопанисување е планирано нивното користење. 

За противправно пасење во заштитена шума, 
во шума со посебна намена, во вештачки и при-
родно подигнати млади шуми чии пораст е таков 
да добитокот може да нанесе штети, во опожа-
рени шуми, во шуми во кои е вршена обновителна 
или мелиоративна сеча, како и во шуми во кои 
со плановите за стопанисување со шумите не се 

предвидува пасење на добиток, надоместокот на 
штета се пресметува во износите утврдени во та-
белата 4 од Ценовникот, зголемена за 100%. 

Член 12 
При утврдувањето висината на надоместокот 

на штетата сторена за противправно копачење на 
шума или чиста сеча на шуми, покрај надоместо-
кот на штетата пресметаат според износите утвр-
дени во табелите 1, 2 и 3 од Ценовникот, се пре-
сметуваат и трошоците за пошумување на зем-
јиштето и за воведување на шумски ред. 

Член 13 
Ако противправно посеченог дрво или не-

говиот дел се одземе од сторителот на прекршокот 
односно кривичното дело, надоместокот на ште-
тата се пресметува според износите утврдени со 
овој правилник намален за износот на остварената 
прометна вредност на пресеченото дрво односно 
неговиот дел. 

Член 14 
Со влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Упатството за постапката за 
утврдување на надоместа на шумската штета 
(„Службен весник на НРМ" бр. 24/58) и Ценовни-
кот за надомест на шумските штети („Службен 
весник на НРМ" бр. 24/58). 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на неговото објавување во „Службен 
весник на СР Македонија". 

Бр. 03-1408/1 
20. VI. 1964 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Инж. Драги Трајановски, е. р. 

Ц Е Н О В Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА 
ПРИЧИНЕТА ВО ШУМА 

Табела 1 
ТЕХНИЧКО ОБЛО ДРВО 

Вид на дрвото Висина на надоместокот 
за 1 ш3 дин. 

1. Орев 100.000 
2. Даб 35.000 
3. Јасен, јавор, брест 40.000 
4. Бука, багрем, костен 30.000 
5. Диви овошки 60.000 
6. Останати тврди лис јари 25.000 
7. Канадска топола, клонови 

на тополи, липа 25.000 
8. Останати меки лисјари 20.000 
9. Црни бор, бел бор, мелика 40.000 

10. Смрча, ела . 35.000 
11. Останати четинари 30.000 
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Табела 2 
ОГРЕВНО ДРВО 

Висина на надоместокот 1 ш2 дин. 
Вид на дрвото За дрво од стебла За дрво од стебла 

без техничка со техничка 
дрвна маса дрвна маса 

1. Даб и бука 9.000 12.000 
2. Костен 10.000 12.000 
3. Останати тврда лисјари 8.000 10.000 
4. Меки лис јари 5.000 7.000 
5. Пенушка и ветки 

под 7 см. 3.000 3.000 

Табела 3 
САДНИЦИ ЗАСАДЕНИ ВО ШУМА И НА НЕОБ-

РАСНАТИ ПОВРШИНИ 

Вид на дрвото 
Висина на надоместокот за 

— * садница-дин. 
Старост на културата 

1. Багрем, гледи,ч, диви 
овошки 50 70 100 150 

2. Јавор, јасен, брест, црница, 
див костен 60 90 120 200 

3. Орев, питом костен 100 150 200 ЗОО 
4. Останати тврди лис јари 50 70 90 110 
5. Липа, бреза, евла, дом. 

топола 70 100 150 200 
6. Останати меки лис јари 40 50 50 100 
7. Црн бор, бел бор, молика 60 100 200 ЗОО 
8. Смрча и ела 100 150 200 350 
9. Егзоти од иглолисни 120 200 280 650 

10. Останати иглолисни 100 150 250 450 

Табела 4 
ОСТАНАТИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ 

Шумски производи Едннична 
мера 

Висина на надо-
местокот дин. 

1. Шумско семе Црн бор, смрча, ела 1 кгр. 20 
од четинари Бел бор и молика 15 
во шишарки Ариш » 40 

Останати четинари » 20 

2. Шумско семе Даб, цер, бука » 30 
од лис јари Липа, багрем, 

гледач » 250 
Јасен, брест, бреза, 
евла и останати 
видови » 200 

3. Шумски Орев, бадем и 
ПЛОДОВИ лешник „ ЗОО 

Костен питом 100 

4. Лековити Цвет од црн и бел 
билки слез „ 40 

Цвет од љубичица »> 60 
Цвет останати ви-
дови а 30 

Лист од, луд,обилие 
(беладона) „ 45 
Лист од орев „ 30 
Лист од бутни (ди-
гиталне) 55 
Лист од останати 
видови „ 25 
Стебло од шарпла-
н и н е ^ чај „ 75 
Стебло од останати 
видови „ 15 
Корен од див че-
мер (генциана) „ ЗОО 
Корен од останати 
видови „ 25 
Тубера од салеп „ 100 
Плод од сите 
видови „ 30 
Семе од сите 
видови „ 90 

5. Останати 
производи 

Борина, од посе-
чени стебла и 
перушки 
Смола 
Шумска трева 
Ливадска трева 
Лисна постилка 
Зеленика 
Лисник 
Шумски грмушки 
и трње 

пр. м. 

100 
750 
15 
20 
15 

2000 
3000 

ЗОО 

6. Пасење во Овца или одла-
шуми чено јагне до 

20 грла грло 600 
За секоја овца 
или одбачено 
јагне над 20 грла „ 15 
Коњ, мазга, ма-
гаре и говеда грло ЗОО 
Ждребе, теле или 
грло до 1 година 
старост 150 

162. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КО-

МИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, ги прими изборните акти од 
дополнителните избори за избор на пратеник во 
Организационо-политичкиот собор во Изборната 

СЛУЖБЕН БЕСНИЌ НА СРЖ 
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единица Саат Кула I, па ва смисла на член 100 
став 2 од Законот за избор на пратеници на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, го поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 

1. Дополнителните избори за избор на прате-
ник во Организационо-политичкиот собор во Из-
борната единица Саат Кула I, одредени со реше-
нието на претседателот на собранието бр. 902 од 
27 април 1964 година, се одржани на 23 јуни 1964 
година во Општинското собрание Саат Кула. 

2. Гласањето е вршено за кандидатот Чочоров-
ски Коста Перо, чија кандидатура ја потврди! и 
објави надлежната општинска изборна комисија. 

3. Општинската изборна комисија со седиште 
во Саат Кула — Скопје го утврди резултатот на 
изборите1 на начинот предвиден во членовите 94—97 
од Законот за избор на пратеници во Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Резултатот на изборите е следен: 
Вкупно одборници во општинското 
собрание 100 
Гласале 56 
За кандидатот Чочоровски Коста Перо 56 
Неважни гласачки ливчиња — 
Врз основа на ова, општинската изборна ко-

мисија со седиште во Саат Кула — Скопје го про-
гласи за пратеник на Организационо-политичкиот 
собор кандидатот ЧОЧОРОВСКИ КОСТА ПЕРО, 
од Скопје. 

Бр. 551/1 
26 јуни 1964 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Заменик претседател, 
ѓорѓи Цаца, е. р. Јован Дуковски, е. р. 

а л а с е н д е л 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-

боти на СРМ, со решението број 20-5423/1 од 18 
март 1964 година, ја одобри промената на родено^ 
то име на Петковски Цветко, роден на ден 17 
октомври 1920 година во село Куратица, Охридска 
околија, од татко Паун и мајка Коца, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Цветан. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (292) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-10607/1 од 10 
јуни 1964 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Џипунов Јордан, роден на 8 
септември 1908 година во Титов Велес, од татко 
Јордан и мајка Александра, така што во иднина 
фамилијарно^ име ќе му гласи Кондев, 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (293) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-9939/1 од 2 јуни 
1964 година, ја одобри промената на личното име 
на Ацевски Борислав, роден на 14 февруари 1920 
година во Скопје, од татко Благое и мајка Љу-
бица, така што во иднина личното име ќе му 
гласи Петровски Борис. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (294) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-10585/1 од 10 
јуни 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Крстевска Лепосава, родена на ден 31 мај 
1926 година во град Битола, од татко Методија и 
мајка Марија, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Томка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник: на СРМ". (295) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти нса СРМ, со решението број 20-8381 од 30 
април 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Благоје Илиевски, роден на ден 5 февру-
ари 1928 година во село Раштани, Битолска око-
лија, од родители: татко Васил и мајка Стојна, 
така што во иднина личното име ќе му гласи 
Унковски Вангел. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (296) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-10394 од 6 
јуни 1964 година, ја одобри промената на роденото 
име на Михајлова Данка, родена на ден 15 јануари 
1944 година во сел!о Оптичари, Битолска околија, 
од родители: татко Душан и мајка Весела, така 
што во иднина роденото име ќе # гласи Даница. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (297) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
бати на СРМ, со! решението број 20-5932/1 од 31 
март 1964 година, ја одобри промената на фами-
ли јар ното име на Дејкоски Томислав, роден на ден 
20 октомври 1940 година, од татко Борис и мајка 
Марица, така што во иднина фамилијарно*© име 
ќе му гласи Наумов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ«С. (298) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-5928/1 од 31 
март 1964 година, ја одобри промената на фами-
лии арното име на Дејкоска Марица, родена на ден 
7 декември 1918 година во село Вевчани, Охрид-
ска околија, од татко Митре и мајка Фроса, Така 
што во иднина фамилијарно*© име ќе & гласи 
Наумова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (299) 
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Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-5942/1 од 31 
март 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Наумовски Боривоја, роден на ден 8 ав-
густ 1916 година во село Вевчани, Охридска око-
лија, од татко Мате и мајка Крстана, така што во 
иднина личното име ќе му гласи Наумов Борис. 

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

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-10875/1 од И 
јуни 1964 година, ја одобри промената на личното 
име на Петровски Светислав, роден на 16 ноември 
1935 година во село Раотинце, Тетовска околија, 
од татко Митре и мајка Цана, така што во иднина 
личното име ќе му гласи Зафировски Славко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (301) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-10395 од 6 
јуни 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Пржита Доста, родена на 18 август 
1930 година во Битола, од родители: татко Дамјан 
и мајка Милица, така што во иднина роденото име 
ќе 6 гласи Донка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (302) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-10084/1 од 
20. VI. 1964 година, ја одобри промената на (Џами-
ли јарното име на Бачаксзов Атанас, роден на, ден 
20 септември 1947 година во град Скопје, од татко 
Димитар и мајка Викија, така што во иднина фа-
милијарното име ќе му гласи Томовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (303) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени 
стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово — 
Продавница во Тетово, ул. „Илинденска" бр. бб. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на колонијални стоки: животни прехрани 
и предмети за куќни потреби, алкохолни и безал-
кохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно 
масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, 
тутунски преработки, кибрит и прибор, производи 
врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни 
производи, парфимериски и козметички стоки, 
саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, 
хемиски и електричен прибор, брашно, селскосто-
пански производи, месо и преработки од месо, 
млеко, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
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Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово. 

Раководител на продавницата е Сане Добрев-
ски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 777/63. (60) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница број 37 во село Лисец, Тетовска 
околија. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на колонијални стоки: животни пре-
храни и предмети за куќни потреби, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазно-
но масло и масти, порцелан, керамичка стока, 
стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, 
производи врз база на шеќер и какао, млечни и 
сувомесни производи, парфимериски и козметички 
стоки, саати и бижутерија, боја за чевли, боја за 
текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, 
жито, селскостопански производи, месо и прера-
ботки од месо, млеко, леб, печиво, риби, готови 
јадења и јажарски стоки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од Те-
тово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-16554/1 од 19. Х.1963 
година. | 

Раководител на продавницата е Алим Мустафа. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 778/63. (61) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница во Тетово, ул. „Горна чаршија". 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на колонијални стоки: животни прехрани и 
предмети за куќни потреби, алкохолни и безалко-
холни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло 
и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, ту-
тунски преработки, кибрит и прибор, производи 
врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни 
производи, парфимериски! и козметички стоки, 
саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, 
хемиски и електричен прибор, брашно, селскосто-
пански производи, месо и преработки од месо, 
млеко, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговскто претпријатие „Деликатес", а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Тетово број 04-16555/1 од 19. X. 1963 година. . 
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Раководител на продавницата е Андро Лазо-
ски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 779/63. (62) 

Окружниот стопански суд 'во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово, 
Продавница број 39 во село Селце, Тетовска око-
лија. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на колонијални стоки: животни прехра-
ни и предмети за куќни потреби, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазив-
но масло и масти, порцелан, керамичка стока, 
стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, 
производи врз база на шеќер и какао, млечни и 
сувомесни производи, парфимериски и козметички 
стоки, саати и бижутерија, боја за чевли, боја за 
текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, 
жито, селскостопански производи, месо и прера-
ботки од месо, млеко, леб, печиво, риби, готови ја-
дења и јажарски стоки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет , на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-16556/1 од 19. X. 1963 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Абдиу Муарем. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 780/63. (63) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо- „Деликатес" од Тетово 
— Продавница во Тетово, ул. „ЈНА" — кланица. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на колонијални стоки: животни прехрани 
и предмети за куќни потреби, алкохолни и безал-
кохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно 
масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, 
тутунски преработки, кибрит и прибор, производи 
врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни 
производи, парфимериски и козметички стоки, 
саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, 
хемиски и електричен прибор, брашно, жито, сел-
скостопански производи, месо и преработки од ме-
со, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-16557/1 од 19. X. 1963 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Андро Коле-
ски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 781/63. (64) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница во Тетово, ул. „Страшо Пинџур" 
бр. 26. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на колонијални стоки: животни прехра-
ни и предмети за куќни потреби, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно 
масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, 
тутунски преработки, кибрит и прибор, производи 
врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни 
производи, парфимериски и козметички стоки, 
саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, 
хемиски и електричен прибор, брашно, селскосто-
пански производи, месо и преработки од месо, мле-
ко, леб, печиво, риби и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-16532/1 од 19. X. 1963 
година. 

Раководител на продавницата е Диме ѓорѓески. 
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 783/63. (65) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за колонијално-прехранбе-
ни стоки на мало и големо „Деликатес" од Тетово 
— Продавница број 43 во Тетово, ул. „Борис Ки-
дрич". Предмет на работењето на продавницата е: ' 
продажба на колонијални стоки: животни прехра-
ни и предмети за куќни потреби, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно 
масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, 
тутунски преработки, кибрит и прибор, производи 
врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни 
производи, парфимериски и козметички стоки, саа-
ти, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хе-
миски и електричен прибор, брашно, жито, селско-
стопански производи, месо и преработки од месо, 
млеко, леб, печиво, риба и готови јадења. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" од 
Тетово, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Тетово број 04-4192/1 од 30. III. 
1962 година. 

Раководител на продавница е Горан Паунов-
ски, 
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Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 784/63. (бб) 

Окружниот стопански суд 'во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 797, страна 695, книга III, е запишано под 
фирма: Железничко транспортно претпријатие — 
Скопје. Предмет на работењето на претпријатието 
е: превоз на патници и стоки во јавниот сообраќај 
на Југословенските железници; превоз на патници 
и стоки со средствата на друмскиот сообраќај. 

Споредни дејности: инвестиционо одржување и 
инвестициони поправки на средствата; инвестици-
она изградба на поодделни објекти за потребите 
на железниците. 

Претпријатието е основано од Извршниот со-
вет на СРМ, со решението број 09-1557/1 од И. VII. 
1963 година, а со спојување на железничките прет-
пријатија во Скопје и Гостивар. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Ванчо Унковски. 

Железничките транспортни претпријатија ЖТП 
во Скопје и Гостивар се бришат од регистарот на 
претпријатијата и дуќаните и тоа: Железничкото 
транспортно претпријатие — Скопје од рег. бр. 
683, страна 1033, книга II и Железничкото транс-
портно претпријатие — Гостивар од рег. бр. 284, 
страна 1097, книга II. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 608/63. (1151) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 39, 
страна 153 е запишано следното: На досегашните 
потписници на Земјоделската задруга „Маздрача" 
од село Неготино-, Тетовска околија, и тоа: Неџ-
бедин Јашари, претседател на управниот одбор, 
Кашиф Ќами ли, благајник, и Осман Шулани, кни-
говодител, им престанува правото за потпишување. 

За управник на задругата е назначен Ќ а т и ф 
Камили Јахја. Тој задругата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува со новоназначениот пот-
писник Касами Демир Амет, претседател на управ-
ниот одбор на задругата, сметано од 9. V. 1962 
година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 290/62. (104) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 22. X. 1962 година под ред. бр. 8, страна 2, е 
запишано следното: Димитров Јован, досегашен 
директор на Трговското претпријатие на големо 
и мало „Снабдител" од Берово, е разрешен од 
должност. На негово место за директор е назначен 
Кафеџиски Јованов Ефрем, кој ќе го потпишува и 
претставува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 213/62. (168) 

Бр. 26 — Стр. 13 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. X. 1962 година, на страна 108, ред. број 7 е за-
пишано следното: Методи Александров Арсов, до-
сегашен книговодител на Претпријатието за об-
работка на тутун — Делчево, е разрешен од долж-
ност. На негово место за шеф на сметководството 
е назначен Јанакиев Андонов Душан, којшто е 
овластен да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 181/62. (169) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 22. X. 1962 година на страна 67, ред. бр. 6 е за-
пишано следното: Стојан Глигоров Ангеловски, 
досегашен директор на Угостителското претпри-
јатие „Белград" — Делчево, е разрешен од долж-
ност. За директор на претпријатието е назначен 
Симонов Мирков Панче, којшто ќе го потпишува 
и претставува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 211/62. (170) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11.1.1963 година на страна 179, ред, бр. 5 е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Занаетчис-
кото електромеханичко и браварско претпријатие 
„Тесла" од Кочани и ќе гласи: Услужно занает-
чиски комбинат „Металец" — Кочани. 

Уписот е извршен во регистарот на основа ре-
шението на Народниот одбор на општината Кочани 
бр. 03-8316/1 од 28. ХИ. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 5/63. (174) 

Окружниот стопански суд во> Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11.1.1963 година на страна 181, ред. бр. 5 е запи-
шано следното: Трифун Јорданов Манојлов, досе-
гашен в. д. директор на Рудникот за неметали 
„Станчески опалити" од село Чешаново, Кочани, 
е разрешен од должност. На негово место за ди-
ректор е назначен Симо Костадинов, којшто е 
овластен да го потпишува рудникот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 2/63. (175) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. XI. 1962 година на страна 179, ред. бр. 4 е 
запишано следното: Претпријатието за електро-
инсталатерски услуги „Инсталатер" од Кочани се 
припои кон Занаетчиското електромеханичко и 
браварско претпријатие „Тесла" од Кочани, кое ги 
презема сите права и обврски на горното прет-
пријатие. 

Уписот е извршен на основа решението на 
Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-6418/1 
од 12. X. 1962 година, одлуката на Работничкиот 
совет на Претпријатието „Инсталатер" — Кочани 
бр. 277 од 28. IX. 1962 година и одлуката на Прет-
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пријатното „Тесла" — Кочани бр. 01-1254/1 од 
2. X. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 225/62. (176) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. X. 1962 година на страна 177, 151, 14, 56 и 57 е 
запишано' следното: се бришат од регистарот1 на 
стопанските организации и тоа: Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Осогово" — Кочани, 
Трговското, претпријатие на големо и мало „Бре-
галница" е. Облешево, Трговскиот дуќан „Народен 
магазин" — Кочани, Трговското претпријатие за 
промет со индустриски, прехранбени и колонијал-
ни стоки на мало „Деликатес" — Кочани и Тргов-
ското претпријатие на големо' „Руен" — Кочани, 
тие меѓусебно се припојуваат во една нова сто-
панска организација под назив: Трговско прет-
пријатие на големо „Нова трговија", со* седиште во 
Кочани. 

Новото претпријатие е запишано во регистарот 
на овој суд на страна 310, реден број 1. 

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: 
т р г о в и ј а со текстил,, куса и плетена стока и кон-
фекција, галантерија, базарски стоки и играчки, 
јажарски производи, кожа, кожни производи и 
чевли, производи од гума, каучук и пластични 
маси, железарска и метална стока, велосипеди, 
машини за шиење и прибор, моторни возила, ре-
зервни делови и прибор, селскостопански машини 
и алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита 
на растенијата, нафта, нафтени деривати, мазива, 
уља и масти, фотографски и оптички апарати, 
инструменти и прибор, музички инструменти, ра-
диоапарати и прибор, ловечки и риболовни при-
бор, муниција, експлозивни и пиротехнички мате-
ријали, пчеларски материјал и прибор, спортски 
прибор, електрични материјали, саати и драгоцени 
материјали, бои и хемикалии и прибор, парфиме-
риски и козметички производи, градежен мате-
ријал, огревно дрво и огревен материјал, санитар-
ни и инсталатерски материјали, стакло*, порцелан, 
керамичка стока и сл., намештај, канцелариски 
материјал, хартија, школски прибор и прибор за 
пишување, технички стоки за снабдување на про-
изводните претпријатија и тоа машини и уреди и 
ел., животни прехрани и куќни потреби, производи 
на база шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, тутунови преработки, кибрит и прибор, 
дрогерска стока, млечни, месни и сувомесни про-
изводи и риба, брашно и тестенини, ориз, грав 
компири, кромид и друг зеленчук, кокошки и 
јајца. 

Овластени лица за потпишување на претприја-
тието се: Мијалче Спиров Бојаџиски, директор., 
Димитар Леонитиев Атанасов и ѓорѓи Киров Геор-
гиев. 

Спојувањето на петте стопански роганиз'ации 
во едно ново претпријатие е запишано во реги-
старот на основа одлуката на Работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Брегалница" од е. 
Облешево бр. 314 од 28. IX. 1962 година, одлуката 
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на Работничкиот совет на Трговското претпријатие 
„Деликатес" — Кочани бр. 515 од 29. IX. 1962 го 
дина, одлуката на Работничкиот совет на Тргов-
скиот дуќан „На-Ма" — Кочани број 678 од 1. X. 
1962 година, одлуката на Работничкиот совет на 
Трговското претпријатие на големо и мало „Руен" 
— Кочани број 1173 од 28. IX. 1962 година и одлу-
ката на Работничкиот совет на Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Осогово" од Кочани 
број 1254 од 28. IX. 1962 година и решението на 
Народниот одбор на општината Кочани број 01-6731 
од 12. X. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 214/62. (178) 

Окружниот стопански суд во* Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 11.1.1963 го-
дина на страна 90, ред. бр. 6 е запишано следното: 
Божинов Накев Лазо, досегашен управник на Зем-
јоделската задруга „Борис Кидрич" од село Васи-
лево, Штипско, е разрешен од должност. На не-
гово место за управник е назначен Орцев Панче, 
којшто е овластен да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 3/63. (180) 

Окружниот стопански суд во Штип; објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. XII. 1962 година на страна 256, рег.4 бр. 6 е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Индус-
триското претпријатие предалници за памук (кар-
дирано предиво) од Струмица и ќе гласи: Предил-
ница за памук „Струмичанка" — Струмица. 

Уписот е извршен во регистарот на основа ре-
шението на Одделението за стопанство и финан-
сии на Народниот одбор на општината Струмица 
број 03-10095/1 од 10. XII. 1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 227/62. (181) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. XI. 1962 година на страна 92, ред. бр. 3 е запи-
шано следното: Керамидната фабрика „Еленица" 
од Струмица е ставена под принудна управа, а 
досегашниот директор Борис Цунев е разрешен од 
должност. 

За принуден управник е назначен Димитар 
Пецковски, како единствен овластен претставник 
на фабриката. 

Присилната управа ќе трае до санирањем на 
финансиската положба, а најдоцна до 31. VII. 1963 
година. 

Уписот е извршен на основа решението бр. 
03-5802/1 од 1. УШ. 1962 година на Народниот од-
бор па општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 230/62. (182) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА С'РМ 



II јули 1964 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 26 — Стр. 471 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. XI. 1962 година на страна 201, ред. бр, 4 е за-
пишано следното: Славко Чорев, досегашен ди-
ректор на Рудникот за неметали „Огражден" од 
Струмица, е разрешен од должност. На негово 
место за директор е назначен инж. Томчев Ни-
кола Томчо, којшто е овластен да го потпишува и 
претставува рудникот. 

За втор потписник на рудникот е назначен 
ѓорѓиев Василев Димитар, шеф на сметковод-
ството, кој е овластен да го потпишува. 

Промената на директорот е запишана во ре-
гистарот на основа решението на Народниот одбор 
на општината Струмица бр. 8061 од 23. X. 1962 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 224/64. (183) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. XI. 1962 година на страна 313, ред. бр. 6 е за-
пишано следното: Илија Малтеж, досегашен ди-
ректор на Претпријатието „Траншпед-Македонија" 
од Струмица, е разрешен од должност. На негово 
место за директор е назначен Киро Наќев Туфек-
чиев, којшто е овластен да го потпишува прет-
пријатието. 

Досегашниот шеф на сметководството Елена 
Каленикова е разрешена од должност. На нејзино 
место за шеф на сметководството е назначен Ми-
цевски Слободан, кој е овластен да го потпишува 
претпријатието. 

Промената на директорот е запишана во ре-
гистарот на основа решението на Народниот одбор 
на општината Струмица број 01-5756/1 од 23. VIII. 
1962 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 233/62. (184) 

КОНКУРСИ 
На основа чл. 90 ст. 1 од Уредбата за основање 

на претпријатија и дуќани, Конкурсната комисија 
за распишување на конкурси за назначување на 
директори-управници при стопанските организа-
ции на подрачјето на Собранието на општината 
Дихово 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за назначување на управник на Земјоделската 
задруга за заедничка обработка на земја „Сапун-
и ц а " — е. Нижеполе: 

Поради упразнување на упразнетото место 
управник на Земјоделската задруга за заедничка 
обработка на земја „Сапунџица", е. Нижеполе, се 
распишува конкурс за која цел кандидатите ќе 
треба да ги исполнуваат следните услови: 

1. да има завршено виша земјоделска школа 
со една година практика во соодветната струка; 

2. да има завршено средно земјоделско учи-
лиште со над три години практика во струката; 

3. да има завршено друга средна школа со 
над три години на раководни места —• управник. 

Плата по спогодба. 
Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-

ното место. 
Молбите со потребните документи да се доста-

вуваат до Конкурсната комисија при Собранието 
на општината Дихово. (992) 

Комисијата за распишување на лицитација на 
Општата болница „Д-р Трифун Пановски" — Би-
тола 

р а с п и ш у в а 
I — ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за прибирање понуди за изградба на јужното 
крило од главниот проект за изградба на Нова 
општа болница во Битола на новоопределена ло-
кација со пресметковна вредност 

— 248,000.000 динари 
Рок за изградба: една година од потпишување 

на договорот. 
Право на учество во јавното наддавање имаат 

сите стопански оргадизации што кај надлежните 
стопански судови ја имаат регистрирано дејноста 
изведување градежни објекти, под услов да упла-
тат 1% гарантен депозит од пресметковната вред-
ност на објектот што се наддава. 

Лицитацијата ќе се одржи во Управната згра-
да на Општата болница во Битола по 15 дена од 
денот на објавувањето на огласот во печат, односно 
во 10 часот на 27-УП-1964 година. 

Сите други услови и информации како и це-
лата техничка документација во врска со изград-
бата на објектот стојат на увид секој работен ден 
во просториите на управата на Болницата од 8—13 
часот. (995) 

Комисијата за засновување и, престанок на ра-
ботен однос и Конкурсната комисија при Меди-
цинскиот центар во Охрид 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите места и тоа: 
1. Лекар-специјалист хирург — — — — 1 
2. Лекар-стоматолог — — — — — •— 1 

УСЛОВИ: 
— За работното место под 1 кандидатот треба 

да е лекар-специјалист по општа хирургија и да 
работал на одделение по општа хирургија нај-
малку 3 години. 

— За работно место под 2 кандидатот треба да 
има соодветна школска спрема, завршен стаж: 
и најмалку 1 година практика како стоматолог. 

Личниот доход за работното место под 1 по 
Правилникот за распсделба на личните доходи Еха 
Центарот или по спогодба, а за работното место под 
2 по Правилникот. 

Молбите таксирани со 50 динари таксени мар-
ки и куса биографија да се достават др Медицин-
скиот центар во Охрид- — за Комисијата во рок од 
15 дена по објавувањето на конкурсот. 
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Во колку местата останат непополнети во опре-
делениот рок конкурсот останува отворен до нив-
ното пополнување. (994) -

Конкурсната комисија при Народниот музеј — 
Охрид, согласно чл. 14 од Правилата за организац-
и ј а и работа на Музејот 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следното работно место: 

— Историчар на уметност 
Услови: 
Кандидатот треба да има завршено филозоф-

ски факултет — ирупа историја на уметноста. 
Плата според Законот за јавните службеници. 
Кандидатите кон молбата да достават лична 

биографија и документи по чл. 31 од Законот за 
јавните службеници. 

Конкурсот ќе трае 30 дена од објавувањето во 
„Службен весник на СРМ", а во колку не се по-
полни во определениот рок конкурсот останува 
отворен до пополнување на истото. (993) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ГРАДЕЖНО 
ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ШАР" —. 

ГОРЧЕ ПЕТРОВ 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за назначување директор на Градежното' прет-
пријатие „Шар" — Горче Петров 

Услови: Висока стручна спрема — технички 
факултет или виша стручна спрема со 5 години 
практика или средна стручна спрема со над 8 го-
дини практика на соодветно работно место. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на личниот доход. 

Настап на работа веднаш. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Молбите заедно со куса биографија се доста-

вуваат до Општата служба • на претпријатието. 
(996) 

СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ГЕВГЕЛИЈА 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните упразнети места: 

1. Управител на Ветеринарната станица Гев-
гелија — ветеринар 

2. Правен референт во Собранието на општи-
ната Гевгелија. 

У с л о в и : 
Кандидатот од точка 1) да има завршен вете-

ринарен факултет, положен стручен испит и нај-
малку 3 години практика. 

Кандидатот од точка 2) да има завршен пра-
зен факултет, положен стручен испит и најмалку 
3 години практика. 

Во колку не се јави лице со наведените ква-
лификации од точка 2, ќе се ирима приправник со 
завршен правен факултет. 

Молбите се доставуваат до Собранието на оп-
штината Гевгелија. 

Конкурсот трае до пополнување на работните 
места. (991) 

СОДРЖИНА 
Страна 

145. Уредба за основање на Дирекцијата за 
мелиоративните системи во Социјали-
стичка Република Македонија — — — 457 

146. Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за основање на Републички 
фонд за патишта — — — — — — 457 

147. Уредба за изведувањето на објектите во 
мелиоративниот систем „Тиквешко Поле" 458 

148. Одлука за дополнување на Одлуката за 
условите и начинот под кои ќе се даваат 
кредити за земјоделство од средствата 
предвидени во член 10 од Законот за на-
сочување и употреба на средствата на 
Републиката — — — — — 458 

149. Одлука за определување највисоките из-
носи што можат да се издвојуваат за 
режиски додаток во 1964 година — — 459 

150. Одлука за начинот на финансирање на 
Заводот за урбанизам и станбено кому-
нална техника на Социјалистичка Ре-
публика Македонија — Скопје — —• 459 

151. Одлука за бројот на студентите што мо-
жат да се запишат на одделни факултети 
на Универзитетот во Скопје — — — 459 

152. Одлука за изменување на Одлуката за 
определување на повластици во јавниот 
меѓумесен линиски автобуски сообраќај 460 

153. Решение за основање на водостопанско 
претпријатие „Струмица" — — — 4 6 0 

154. Решение за основање на водостопанско 
претпријатие „Брегалница" — — — — 460 

155. Решение за основање на водостопанско 
претпријатие „Тиквешко Поле" — — — 461 

156. Решение за припојување на Гимназијата 
„Професор Мијалковиќ во Куманово кон 
Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово 461 

157. Решение за припојување на Гимназијата 
„Гоце Делчев" во Штип кон Гимназијата 
„Славчо Стојменски" во Штип — — — 462 

158. Решение за припојување на Детското од-
маралиште „Охридско Езеро" во Охрид 
кон Климатското лекувалиште „Здравје" 
•во Охрид — — — — — — — — 462 

159. Наредба за одредување на одделни про-
изводи што се ставаат под контрола на 
цените во производство — — — — — 462 

160. Упатство за престанок важноста на Упат-
ството за начинот на облогот и наплатата 
на придонесот за здравственото осигуру-
вање на земјоделските производители — 463 

161. Правилник за утврдување надоместок на 
штета причинета во шума — — — — 463 

162. Извештај на Републичката изборна ко-
мисија за избор на пратеник на Собра-
нието на СРМ — — — — — — — 465 

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

ври Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


