
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 29 април 1960 
С к о п ј е 

Број 14 Год. XVI 

Претплатата за 1960 год. извисува 
1.500 дин. Овој број чини 48 див. 
Жиро сметка број 802—11/1—<9$. 

105. 
На основа член 186 став 1 во врска со член 177 

став 1 точка 5 и член 185 став 1 од Законот за пра-
вата и должностите, изборот и отповикувањето на 
народните пратеници на Народното собрание на 
Народна Република Македонија, Републичкиот со-
бор на Народното собрание на Народна Република 
Македонија ка својата Четиринаесетта седница одр 
жана на 28 април 1960 година ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОКОТ НА ПРАТЕ-
НИЧКИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОПОЛ-
НИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА УПРАЗНЕТОТО МЕСТО 
НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ВО РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НА-

РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 
ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ПРОБИШТИП 

I. Се утврдува дека на народниот пратеник; 
Трајко Ников, избран во изборната околија Про-
биштип, му престанал мандатот поради стапување 
на служба во државната управа. 

II. Се одредува да се извршат дополнителни 
избори за упразнето место на народен пратеник на 
Републичкиот собор на Народното собрание на На-
родна Република Македонија, во изборната околија 
Пробиштип. 

III. Дополнителните избори од претходната точ-
ка ќе ги распише Републичката изборна комисија 
согласно член 186 став 2 од Законот за правата и 
должностите, изборот и отповикувањето на народ-
ните пратеници на Народното собрание. 

Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

Број 0102-75 
28 април 1960 година 

Скопје 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 

Претседател Претседател 
на Републичкиот собор, на Народното собрание, 
Киро Георгиевски, с р . Лазар Калиновски, е. р. 

106. 
На основа член 186 став 1 во (врска со член 177 

и член 185 став 1 од Законот за правата и долж-
ностите, изборот и отповикувањето на народните 
пратеници на Народното собрание, Соборот на про-
изводителите на Народното собрание на Народна 
Република Македонија на својата Петнаесетта сед-
ница одржана на 28 април 1960 година ја донесе 
следната 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОКОТ НА ПРАТЕ-
НИЧКИ МАНДАТИ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДО-
ПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРАТЕ-
НИЦИ НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

I. Се утврдува дека пратеничкиот мандат хм 
престанал на: 

— Ванчо Петров, народен пратеник на избор«« 
околија Гевгелија, поради примање ка постојана 
функција во Народниот одбор на општината Гевге-
лија; 

— Секула Манаевски, народен (пратеник ЅА 
изборна околија Ида ди ја IV, поради примање на 
служба во државната управа; 

— Рада Стојковска, народен пратеник на из-
борна околија Тетово II, поради престанок на свој-
ството производител. 

— Миле Кумановски, народен пратеник на 
изборна околија Кичево, поради тоа што престанал 
да биде производител во нроизводителната група 
во која е избран. 

II. Се одредува во односните изборни околии 
да се изврши дополнителен избор за упразнетита 
места на народните пратеници на Соборот на про-
изводителите на Народното собрание на Народна 
Република Македонија. 

Дополнителниот избор ќе го распише Репу-
бличката изборна комисија согласно член 186 став 
2 од Законот за правата и должностите, изборот и 
отповикувањето на народните пратеници на Народ-
ното собрание. 

III. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

Број 0102-74 
28 април 1960 година 

Скопје 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 

Претседател на Соборот Претседател 
на производите лиге, на Народното собрани^ 

Борко Темелков ски, е. р. Лазар Коленцевски, е, р* 

107. 
На основа член 37 Од Законот за занаетчиство-

то („Службен весник на НРМ" бр. 3/51 год.) во вр-
ска со чл. 14 под „б" точка 1 алинеа 6 од Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на 
републичките органи на управата односно репуб-
личките совети („Службен весник на НРМ" бр* 
25//58 год.) и чљ 39 од Законот за органите на упра-
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вата на Народна Република Македонија („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 14/56 год.), Секретарија-
тот за труд на Извршниот совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА 
ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН ЗАНАЕТИ 

ЧИСКИ РАБОТНИК 

I. ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ 

Член 1 
Испит за висок ок вал и фи куван занаетчиски ра-

ботник, по одредбите на овој правилник, можат да 
полагаат занаетчиски работници што се здобиваат 
со стручна спрема по пат на приучување со прак-
тична работа за одреден занает во занаетчиска сто-
панска организација, установа или што обавуваат 
занаетчиска дејност во др ута стопанска организа-
ција. 

Занаетчиски работници што се привремено не-
запослени, можат да полагаат стручен испит за 
висококвалификуван занаетчиски работник ако ш 
испишуваат условите од овој правилник. 

Член 2ј 

Испит за висококвалификуван занаетчиски ра-
ботник може да полага оној занаетчиски работник, 
што се здобил со стручна квалификација на ква-
лификуван занаетчиски работник и како таков 
провел најмалку четири години на сите основни 
работи од дотичниот занает, а за кое се бара висока 
точност при изработка и висок квалитет на работа 
и каде се бара самостојно решаваше на проблеми 
при изработка односно примена на теоретско по-
високо знаење, потребно за високо квалификуван 
занаетчиски работник за самостојно раководеше со 
занаетчиски дуќан, работилница односно со услуж-
но занаетчиско претпријатие. 

II. ИСПИТНА КОМИСИЈА 

Член 3 
Испит за висококвалификуван занаетчиски ра-

ботник, по правило се полага пред месно надлежна 
испитна комисија (во натамошниот текст: комисија) 
на чие подрачје кандидатот бил запослен во по-
следните 6 месеци во својство на квалификуван 
занаетчиски работник. 

По исклучок, ако на тоа подрачје не е обра-
зувана комисија, или ако постои некоја друга 
оправдана причина испитот може да се полага пред 
друга комисија, со тоа што испитните документи 
треба да се доставуваат преку органот на управата 
надлежен за работите на трудот на подрачјето на 
кое работи кандидатот. 

Член 4 
Комисијата за висококвалификувани занает-

чиски работници се образува при народните одбори 
на околиите за оние занаети и дејности што се до-
волно развиени и застапени на нивното подрачје. 

Комисијата ја именува надлежниот совет за 
труд и работни односи на околискиот народен од-
бор по предлог на околиската занаетчиска комора 
а по претходна согласност на предложените лица. 

Член 5 
Комисијата за висококвалификувани занает-

чиски работници се состои од: претседател, два 
члена и нивни заменици. 

Комисијата има и записнчар што го именува 
органот кој ја образувал комисијата. 

Претседателот на комисијата и неговиот заме-
ник мора да имаат завршено фикултетско обра-
зование. 

Членовите и нивните заменици се одредуваат 
еден од редот на инженерите од соодветната стру-
ка, а едниот од редот на висококвалифику вапите 
занаетчиски работници од занаетот за кој канди-
датот полага испит. 

Претседателот и членовите на комисијата како 
и нивните заменици, по правило треба да имаат нај-
малку 5 години пракса во својата струка. 

По исклучок за некои занаети првиот член на 
комисијата место инженер може да биде виши тех-
ничар односно виоококвалификуван занаетчиски 
работник со најмалку 5 години пракса. 

Член 6 
Член на комисијата што е спречен да дојде на 

определениот ден на испитот должен; е за тоа да го 
запознае претседателот на комисијата на два дена 
пред испитот така благовремено да се повика не-
говиот заменик. 

Член 7 
Член на комисијата не може да учествува во 

работата на комисијата во следните случаи: 
а) ако кандидатот го учел занаетот кај нето; 
б) ако кандидатот му е брачен другар или род-

нина по крв во угорна или уд ол на права линија, а 
во побочна линија до втор степен, или ако му е 
усвоеник; 

в) ако поради лични односи може да се сомне-
ва во неговата објективност (поради: пријателство, 
кавга, парничење и ел.). 

Барање во врска со ова може да направи и 
членот на комисијата и кандидатот. 

По барањето по претходниот став решава ор-
ганот при кого е образувана комисијата. 

Против решението од претходниот став може 
да се изјави жалба во срок од 3 дена до Републич-
киот орган надлежен за работите на трудот. 

Член 8 
Испитување на кандидатите врши претседате-

лот и членовите на комисијата. 
За одделни стручни или општообразовни пред-

мети за кои, со оглед на нивната специ ј ал ност, не 
можат да испитуваат ни претседателот ни члено-
вите на комисијата, органот надлежен за имену-
вање комисија ќе одреди посебни испитувачи. Ис-
питувачите можат да бидат: за испитување по оп-
штообразовните предмети наставници по тие пред-
мети а за испитување на стручните предмети, на-
ставници од соодветните стручни школи или струч-
њаци од соодветната гранка. 

Предметните испитувачи кои не се членови на 
комисијата, при испитување и оценување на кан-
дидатите по соодветниот предмет, имаат право и 
должност на членовите на комисијата (членови 
испитувачи}. 
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Член 9 
Претседателот на комисијата е должен да ја 

свикува испитната комисија на заседание а, да ра-
ководи со испитот, да се грижи за уредноста на ад-
министрацијата на комисијата, да се грижи рабо-
тата на комисијата да се одвива спрема овој пра-
вилник и останатите прописи и одговара за зако-
нитоста на работата ка комисијата,. 

Член 10 
Стручните испити за висококвалификувани за-

наетчиски работници се полагаат во редовни ис-
питни: рокови. 

Во една година можат да се одредат најмногу 
4 испитни рокови кои по правило треба да се спро-
ведат во месеците: март, јуни, септември и де-
кември. 

Одлука за почетокот на испитните рокови во 
месеците донесува органот што ја именува коми-
сијата. 

Член 11 
Комисијата донесува одлука за покажаниот ус-

пех по секој предмет -со мнозинство на гласови. 
При еднаква поделба на гласови се смета дека е 
усвоен оној предлог за кој што гласал предметниот 
испитувач. 

Членот на комисијата кој не е согласен со од-
луката, може да го издвои своето мнение во за-
писникот. 

Член 12 
Општ надзор над работата на комисија врши 

органот што ја образувал. 
Комисијата се именува на една година, 

Ш. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА 

Член 13 
За полагање стручен испит за висококвали-

фикуван занаетчиски работник, кандидатот подне-
сува писмена пријава преку стопанската организа-
ција односно установата во која работи до над-
лежниот орган. 

Организациите односно установите по претход-
ниот став се должни во срок од 7 дена пријавата 
да ја испратат до органот на управата надлежен 
за работите на трудот на народниот одбор на око-
л н а т а при кого е образувана комисијата пред која 
кандидатот треба да го полага испитот. 

Кандидатот кој е привремено вон работен од-
нос, пријавата за полагање испит ја поднесува не-
посредно до надлежниот управен орган на околи-
јата, со тоа што месната надлежност на комисијата 
се одредува според седиштето на бирото за посре-
дување на трудот во кое се пријавува кандидатот. 

Пријавата се поднесува најмалку 30 дена пред 
одредениов редовен испитен рок. 

Во пријавата кандидатот мора да наведе: се-
мејно, татково и родено име, дата и место' на ра-
ѓањето, стопанска организација во која е запослен, 
државјанство и пребивалиште, за кој занает сака 
да полага испит за висококвалификуван занает-
чиски работник и дали овој испит веќе го полагал, 
кога и пред која комисија, накусо да го опише 
целокупниот стручен стажу во кора занаетчиска 
организација, од кога до кога, во какво својство и 
на какви работи е работел. 

Член И 
Со пријавата за полагање стручен испит за жи-

сскоквалификуван занаетчиски работник, канди-
датот е должен да ги поднесе следните документи: 

— оригинален документ за стечена '(поучна ква-
лификација на квалификуван занаетчиски работ-
ник за занаетот за кој бара да полага испит и не« 
заверен препис од истиот; 

— уверение од кое ќе се види дека кандида-
тот од кога се здобил со стручна квалификација 
на квалификуван занаетчиски работник, провел 
најмалку 4 години како квалификуван занаетчи-
ски работник, работејќи на сите основни работи 
од соодветниот занает, а за кое се бара стручност!? 
предвидена во член 2 од овој правилник. 

Уверението од претходниот став го издава за-
наетчиската стопанска организација во која кан-
дидатот е бил запослен како квалификуван занает-
чиски работник во логичниот занает. Уверение из-
дадеш) од приватен занаетчија, треба да биде за-
верено од надлежниот управен орган на општи-
ната на чија територија се наога дуќанот на при-
ватниот занаетчија. 

Член 15 
Ако органот на управата од чл. 13 став 2 од 

овој правилник утврди дека кандидатот ги испол-
нува условите за допуштање на испит за високо-
квалификуван занаетчиски работник според одред-
бите на овој правилник, донесува решение со ко* 
се одобрува полагање на испитот. 

Решението мора да биде донесено во срок од 
15 дена по добивањето на пријавата. 

Ако надлежниот управен орган утврди дека 
кандидатот не ги исполнува условите за полагање, 
со решение ќе го одбие од полагањето на испитот. 

Против решението од претходниот став, кан-
дидатот може да изјави жалба преку органот игге 
го донел решението до републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на трудот во срок од I I 
дена од денот на приемот на решението. 

Член 16 
Решението со кое се одобрува полагање На Ле* 

питот се доставува на кандидатот и на претседате-
лот на комисијата. Кон решението што се донесува 
на претседателот на комисијата се приложува и 
пријавата со сите останати списи врз основа ма 
кои е донесено решението. 

Член 17 
На 15 дена пред испитниот срок, претседателон 

на комисијата ги разгледува сите добиени испитни 
предмети, се консултура со членовите на комнен* 
јата, а потоа прави план за полагање на испитите, 
групирајки ги кандидатите по занаети и вода смет-
ка сите пријавени кандидати да бидат повикаш 
на испит во односниот испитен срок. 

Испитниот план, претседателот на испитната 
комисија го доставува преку органот при кого е 
образувана комисијата до Секретаријатот за труд 
на Извршниот совет. На основа предвидениот план 
претседателот на комисијата најмалку 10 дена пред 
полагањето на испитот ја повикува комисијата и 
кандидатите со покана во која е назначено времето 
и местото на одржувањето на испитот. 
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IV, ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ 

Член Ј18 
Испитот за висок оквалификуван занаетчиски 

работник се состои од практичен и теоретски дел. 
Кандидатот го полага прво практичниот а по-

тоа теоретскиот дел на испитот. 
Испитот е јавен. 

Член -19 
Пред почетокот на испитот комисијата најна-

пред го утврдува идентитетот на кандидатите пре-
ку лична карта, а потоа претседателот на коми-
сијата ги запознава кандидатите за текот и начи-
нот ва полагање на испитот, како и за правото и 
должностите на комисијата и кандидатите. 

Член 20 
Кандидатот кој не се јави на означеното место 

и време за одржување на испитот или пред да за-
почне испитот, одбие да полага, се смета дека оду-
станал од полагањето на испитот во односниот 
испитен рок. 

Ако кандидатот докаже дека бил спречен да 
се јави во означеното време и место за полагање 
на испитот, а испитниот срок уште трае, комиси-
јата може да му одобри да го полага испитот. 

Кандидатот што самоволно без оправдани при-
чини ќе го напушти започнатиот испит се смета 
дека е паднал на испитот. 

Ако кандидатот во текот на полагањето на 
(испитот се разболи или по други оправдани при-
чини биде спречен да го продолжи полагањето на 
испитот, комисијата ќе утврди кој предмети ги по-
ложил, а за останатите предмети полагањето ќе го 
одложи. 

ПРАКТИЧЕН ИСПИТ 

Член 2IV 
Практичниот дел на испитот опфаќа изработка 

на практична задача и давање нужни појасненија 
во врска со задачата. 

Практичната задача кандидатот ја извлекува 
со испитно ливче на кое се означува задачата, како 
и времето и местото на нејзиното изработување. 

Ако кандидатот најдоцна 10 минути по извле-
кувањето на лимчето изјави дека не може да одго-
вори на поставената задача, му се позволува да 
извлече друго ливче. Во записникот се забележува 
свој факт за да се има предвид при оценувањето 
ва кандидатот. 

Член 22 
Практичната задача се состои од изработка на 

еден или повеќе предмети односно каде со оглед 
на природата на соодветниот занает не е можна 
изработка на предмети, од извршувањето на некоја 
работа од соодветниот занает. 

Задачата од 'практичниот испит ќе се дава спо-
ред пропишаната испитна програма за соодветна 
струка — занает за кој кандидатот полага испит. 

Член 23 
Кандидатите по извлекување на ливчето со кое 

му се дава практичната задача, изработуваат во 
времето што ќе го определи испитната комисија, 

но најмалку од 2 часа, писмена документација која 
според карактерот на занаетот треба да содржи: 

а) основни технички цртежи-скици; 
б) список со материјалите — суровините по-

требни за изработка на практичната задача, како 
и алатот — машините потребни за изработка на за-
дачата; 

в) економско-техничко образложение. 
По завршеното писмено образложение комиси-

јата истото го прегледува а претседателот го пот-
пишува и му го враќа на кандидатот кој по тоа 
пристапува кон изработка на практичната работа. 

Член 24 
Кандидатите за висококвалификувани занает-

чиски работници практичната задача ја работат по 
правило во претпријатијата, односно занаетчиски 
задруги што ќе ги определи комисијата. 

Стопанската организација, во која е кандидатот 
упатен да работи практична задача (работа), е оба-
везна на кандидатот да му обезбеди потребно ра-
ботно место за изведување на практичната испитна 
задача. 

Практичната задача кандидатите ја работат 
под контрола на членови на испитната комисија 
што ќе ги определи претседателот на комисијата. 
Овие членови се одговорни за самостојното изра-
ботување на логичната задача од страна на кан-
дидатите. 

Член 25 
Практичната задача кандидатот е должен да ја 

заврши во определениот рок и покаже пред коми-
сијата во определеното време. 

Со изработениот предмет, односно изведените 
работни операции кандидатот ја поднесува и пи-
смената работа што ја предварително изработил 
според член 22 од овој правилник. 

По тоа кандидатот пред комисијата дава тео-
ретско стручно образложение (одбрана) за израбо-
тениот предмет односно изведените операции. 

Член 26 
По завршениот практичен дел од испитот, ис-

питната комисија се повлекува и решава дали кан-
дидатот, на основа изработениот практичен задаток 
и даденото стручно образложение (одбрана) го по-
ложил или, не, практичниот дел од испитот. Ова 
веднаш усмено му се соопштува на кандидатот. 

Решението од претходниот став се донесува со-
гласно' чл. 11 од овој правилник. 

Оценката за практичниот дел на испитот е 
„.положил" или „не положил". 

Претседателот на комисијата е должен на кан-
дидатот што не го положил практичниот дел од 
испитот да му го образложи решението на коми-
сијата. 

Кандидатот што не го положил практичниот 
дел на испитот не се пушта на полагање на теорет-
скиот дел од испитот. Истиот има право повторно 
да се јави на испитот во срок што ќе го определи 
комисијата. Овој срок не може да биде покус од 
една година. 
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.ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ 

Член 27 
На теоретскиот дел од испитот се пуштаат кан-

дидатите што го положиле практичниот дел на 
испитот. 

Теоретскиот дел од испитот се состои од пис-
мен! и усмен испит. \ 

Член 28 
Писмен испит се полага само по македонски 

јазик. 
Времетраењето на писмениот испит го опреде-

лува испитната комисија, но истото не може да 
биде покусо од 2 часа. 

Темата на писмениот испит ја одредува пред-
метниот наставник. Тој е должен на еден ден спро-
ти полагањето на писмениот испит на претседа-
телот на комисијата да му предаде најмалку 3 теми 
во затворен плик, а на самиот ден на испитот ко-
мисијата една од предложените теми одредува за 
задача. 

Член 29 
Сите кандидати што се допуштени на испитот, 

писмената задача ја работаат едновремено и во 
иста просторија. 

Непосредно пред давањето на писмената за-
дача, претседателот на комисијата ќе им соопшти 
на кандидатите за начинот на работата и должно-
стите на кандидатите при изработката на задачата. 

Член 30 
Писмената задача се работи под надзор на прет 

седате лот на комисијата и предметниот наставник 
(испитувач). 

Член 31| 
При изработка на писмената задача, односно 

по завршување на определеното време за писме-
ната задача, предметниот испитувач ги прим^ за-
дачите, прегледува и оценува. 

Оценката од претходниот став се зема во обзир 
при конечното оценување по македонски јаз вк и 
утврдување писменоста на кандидатот. 

Член 32 
На усниот (теоретски) испит се пуштаат сите 

кандидати без оглед на тоа дали на писмениот 
испит добиле слаба оцена или не. 

Член 33 
Теоретскиот испит се полага според пропиша-

ните програми за општо образование и стручни 
предмети во секоја струка, занает. 

Теоретскиот испит се полага по предмети. Нај-
првин се полагаат стручните предмети, а потоа 
општообразсвните. 

Испитувањето на секој кандидат по еден пред-
мет — трае по правило 15—20 минути. На канди-
датот треба да му се даде полна слобода и без по-
мош да го покаже своето знаење. 

Испити можат да се одржуваат во работно и 
вонработно време но најдоцна до 21 часот во текот 
на денот. 

Член 34 
Прашањата ги составува претходно предмет-

ниот испитувач на основа програмата за ах>д«зегна 
струка — занает. 

Член 35 
На теоретскиот испит кандидатот треба да по-

каже дека ја совладал материјата од стручните и 
општообразовните предмети пропишани за соодвет-
на струка — занает. 

Член 36 
Теоретскиот испит се полага со ред по пред-

мети. Во еден ден се полага еден или повеќе пред-
мети во зависност од бројот на кандидатите од до-
тичната група. 

Член 37 
Пред почетокот на (усниот) теоретски испит, 

претседателот на комисијата ги запознава канди-
датите со техниката на усниот испит и ги преду-
предува на нивните права и должности при пола-
гањето на испитот. 

Член Зв 
На усниот испит секој кандидат извлекува по 

едно ливче. Ако кандидатот најкасно 5 минути по 
извлекувањето на ливчето изјави дека не може 
да одговори на извлечените прашања, му се позво-
лува да извлече друго ливче, а во записникот се 
забележува овој факт за да се има предвид кога 
ќе се оценува кандидатот. 

На првиот кандидат при почнувањето на испи-
тот треба да му се остави време од 15 минути за 
размислување. Другите кандидати; размислуваат до-
дека одговара нивниот претходник. 

Член 39 
За време на усниот испит членовите на испит-

ната комисија водат забелешки за одговорите на 
кандидатот. По завршеното полагање на еден пред-
мет, на кандидатот му се утврдува конечно оцен-
ката од тој (предмет согласно чл. 11 од овој пра-
вилник. 

Член 40 
По завршување на испитот од теоретскиот дел 

на сите предмети, испитната комисија се повлекува 
и утврдува дали кандидатот на основа покажаниот 
резултат го положил или не, теоретскиот дел од 
испитот. 

Оценката на теоретскиот дел на испитот е „по-
ложил" или „не положил". 

Одлука по претходниот став се донесува со-
гласно чл. 11 од овој правилник. 

Член 41 
До колку кандидатот добил слаба оценка по 

еден или два предмети од теоретскиот дел на испи-
тот се упатува на поправен испит од тие предмети 
на првиот испитен рок по истекот на три месеци. 

Ако кандидатот добил слаба оценка повеќе од 
2 предмета се упатува на повторно полагање на це-
лиот теоретски испит во испитниот рок по истекот 
на 6 месеца 

Член 42 
Испит за висококвалификуван занаетчиски ра-

ботник може да се полага неограничено пата. 

Член 43 
За текот на испитот се води записник по обра-

зец пропишан од Секретаријатот за труд на Из-
вршниот совет. 

Записникот го води записничарот. 
За секој кандидат се води одделев загорени** 
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Во записникот се внесуваат сите поважни мо-
менти а особено: 

ж) назив на испитната комисија, орган при кого 
в формирана и дата кога е записникот составен; 

б) кога испитот започнал и кога завршил; 
в) презиме и име на претседателот и члено-

вите на комисијата, записничарот, односно нивните 
заменици; 

г) презиме, татково име и име, дата и место на 
раѓањето на кандидатот, место на живеењето, како 
и место на претпријатието — установата во која е 
вапослен, до колку е кандидатот во работен однос; 

д) по кој пат кандидатот полага испит; 
ѓ) задача за практичниот испит, место каде е 

работена практичната задача — работа, време опре 
делено за практичната задача и членот под чија 
контрола е вршена практичната работа; 

е) прашања од секој предмет на теоретскиот 
дел од испитот што биле поставени на кандидатот 
и оценка за секој предмет поодделно; 

ж) решение на комисијата за успехот на кан-
дидатот и евентуално мнение, доколку кандидатот 
»е го положил испитот и рокот во кој треба да го 
повтори. 

Записникот го потпишува претседателот, чле-
Вговите на комисијата и записничарот. Записникот 
е« оверува со печат на органот при кого е обра-
зувана комисијата. 

Член 44 
Кандидатот1 што го положил целиот испит орга-

нот при кого е образувана комисијата му издава 
документ по образец што ќе го пропише Секрета-
ријатот за труд на Извршниот совет. 

Член 45 
Списите по предметите по кои комисијата ја 

завршила работата, претседателот ги предава на 
органот при кого е образувана комисија, посебно за 
кандидатите што го положиле целиот испит и по-
себно за кандидатите што паднале на испит. 

V. ТРОШОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ 

Член 46 
На претседателот, членовите, испитувачите и 

записничарот на испитната комисија за работа во 
комисијата им припаѓа хонорар. Хонорарот го ис-
платува органот при кого е образувана испитната 
комисија со тоа што претходно обезбедува финан-
сиски средства од занаетчиските стопански орга-
низации и установи во кои се запослени канди-
датите, а за оние што се привремено вон работен 
однос од соодветното биро за посредување на тру-
дот при кого се кандидатите на материјално обез-
бедување. Административните трошоци за работата 
на комисијата ги поднесува органот при кого е 
образувана комисијата. 

Хонорарот од претходниот став го поднесува 
занаетчиската стопанска организација или установа 
во која е кандидатот запослен. Ако на испитот 
кандидатот биде одбиен на повторен испит хонора-
рот и за овој испит го поднесува стопанската орга-
низација или установата во која е запослен. За се-
ков евентуално натамошно полагање, хонорарот за 
комисијата го поднесува кандидатот. 

Член 47 
Висината на хонорарот предвиден во претход-

ниот член го определува со решение органот при 
кого е образувана испитната комисија. 

Член 48 
На работникот кога полага испит за високо ква-

лификуван занаетчиски работник во местото на 
постојаното запослување за времето на полагањето 
на испитот му припаѓа надоместување на платата 
односно личниот доход во висина на тарифиата 
ставка, односно спрема платата по систематиза-
цијата која кандидатот ја добива во установата од-
носно занаетчискиот дуќан. На работникот кога 
полага испит за висококвалификуван занаетчиски 
работник надвор од местото на постојаното зало-
ж у в а њ е му се надоместуваат и патните трошоци 
и дневници по постојните прописи односно по та-
рифниот правилник. Надоместувањето по овој член 
•го поднесува стопанската организација, односно 
установата во која работникот е запослен. 

При првото полагање на стручен испит на кан-
дидатот му припаѓа надоместување на заработу-
вачката, патните и дневните трошоци. Ако канди-
датот биде одбиен на повторен испит, споменатите 
надоместувања му припаѓаат и при полагање на 
овој испит. За секое понатамошно полагање, кан-
дидатот нема право на надоместување предвидени 
со овој член. 

Надоместување не му припаѓа на работникот и 
кога без оправдани причини го прекинал полага-
њето на испитот или го напуштил испитот. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 49 
Занаетчиските работници кои според Законот 

за занаетчиството (чл. 176) имале право да пола-
гаат испит за висококвалификуван занаетчиски 
работник без претходна квалификација на квали-
фикуван занаетчиски работник, а во определениот 
срок не го искористил тоа .право, тие лица ако оба-
вуваат занаетчиска дејност можат до крајот на 
1961 година да полагаат направо испит за високо-
квалификуван занаетчиски работник. 

Член 50 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 05-572 
15 февруари 1960 година 

Скопје 
Секретар за труд 

на ИС, 
Асен Симитчиев, е. р. 

108. 
На основа член 6 став 2 од Законот за работ-

ните односи на земјоделските работници кај при-
ватните работодатели („Службен весник на НРМ" 
бр. 5/60 год.), Секретаријатот за труд на Изврш-
ниот совет донесува 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ДОГОВОРОТ ЗА РАБОТА 
ШТО СЕ СКЛУЧУВА ПОМЕЃУ ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 
РАБОТНИЦИ И ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се одредуваат поблиску 

елементите што треба да ги содржи договорот за 
работа што се склучува помеѓу земјоделските ра-
ботници и приватните работодатели. 

Член 2| 
Кон член 6 точка 1 од Законот 
Во делот за засновување на работниот однос 

договорот треба да содржи: 
1. време за кое договорот за работа се склучува 

(определено или неопределено време); 
2. означување на срокот на траењето на дого-

ворот, склучен на определено време; 
3. дата кога работникот е должен да стапи на 

работа. 
Член 3 

Кон член 6 точка 2 од Законот1 

Делот за видот на работите што ќе ги врши 
работникот треба да содржи: 

1. назначување видот на работите Што работ-
никот е должен да ги врши во работното време; 

2. случаите кога може работникот привремено 
да се распоредува на други работи (како на пр: по-
ради намалувањето на обемот на работите, привре-
меното прекинување на работите и ел.)', 

3. определување на времето за кое работникот 
привремено може да се распоредува на други ра-
боти. 

Член 4 
Кон член 6 точка 3 од Законот 
Делот за работното време треба да содржи: 
1. почнувањето и завршувањето на редовното 

работно време во текот на денот; 
2. случаите кога може да се воведе продолжено 

редовно работно време и неговото траење. 

Член 5 
Кон член б точка 4 од Законот 
Во делот за износот на платата, времето и на-

чинот на исплатата, договорот треба да содржи,: 
1. износот на платата; 
2. износот на платата која е должен работодате-

лот да ја исплатува на работникот во случаите кога 
рботникот користи давачки во натура; 

3. видот и вредноста на давачките во натура 
што ќе ги користи работникот; 

4. начинот на пресметувањето и исплатувањето 
на платата за извршената прекувремена работа; 

5. срокот за ислпата ка платата, кој не може 
да биде подолг од 1 месец. 

Член 6 
Кон член 6 точка 5 од Законот 
Делот за одморите и отсуствата, треба да со-

држи: 
1. траењето на дневниот одмор; 
2. назначување на денот определен за неделен 

одмор; 
3. случаите кога на работникот му припаѓа 

право на платено и неплатено отсуство и траењето 
на истите. 

Член 7 
Кон член 6 точка 6 од Законот 
Во делот за основите и начинот на престано-

кот на работниот однос, договорот треба да содржи: 
1. начинот на престанокот на работниот однос 

(по спогодба, отказ или истекот на времето за кое 
е заснован); 

2. траењето на отказниот срок во случаите кога 
работниот однос престанува по пат на отказ. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

неговото објавување во „.Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 06-482 
12 април 1960 година 

Скопје 
Секретар 

за трудот на ИС, 
Асен Симитчиев, е. р. 

109. 
На основа член 81 од Законот за државната 

управа и точка 1 од Одлуката за овластување на 
поедини секретаријата на Извршниот совет и 
други органи на републичката управа својата вна-
трешна организација да ја утврдат со правилник; 
(„Службен весник на НРМ" бр. 16/57), а во соглас-
ност со Извршниот совет на НРМ, дадена на седни-
цата на Одборот за организационо-управни пра-
шања на Извршниот совет од 30. III. 1960 година, 
Републичкиот завод за физичка култура донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБО-

ТАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 
ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

Член 1 
Во Правилникот за организацијата и работата 

на Републичкиот завод за физичка култура („.Служ 
бен весник на НРМ" бр. 43/59) по членот 31 се до-
дава нов член 31-а кој гласи: 

„Затечените службеници на работа во Заводот 
на денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник ги задржуваат звањата и работните места на 
кои се поставени. 

На работните места утврдени во Прилогот на 
овој правилник до крајот на 1961 година можат да 
се назначуваат и службеници од просветна и управ-
на струка со други звања, пониска врста и пониска 
стручна спрема". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 02-1191/1 
9 март 1960 година 

Скопје 
В. д. Директор 

на Републичкиот завод за физичка 
култура, 

Славко Матовски, е. р. 
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ИО. 

На основа член 158 и 159 од Законот за правата 
и должностите, изборот и отповикувањето на на-
родните пратеници на Народното собрание на На-
родна Република Македонија и во врска со Одлу-
ката за утврдување престанокот на пратенички 
мандати и за одредување на дополнителни избори 
за избор на народни пратеници во Соборот на про-
изводителите донесена од Соборот на производите-
лите на Народното собрание на седницата одржана 
ега 28 април 1960 година, 

Републичката изборна комисија го донесе след-
ното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗ-
БОРИ ЗА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ВО СОБОРОТ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СО-

БРАНИЕ НА НР МАКЕДОНИЈА 

1) Се распишува дополнителен избор за народ-
ни пратеници во Соборот на производителите на 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија во следните изборни околии и групи и тоа: 

а) дополнителен избор за народен .пратеник во 
групата на индустријата, трговијата и занаетчиство-
то во Изборната околија Гевгелија; 

б) дополнителен избор за народен пратеник во 
трупата на индустријата, трговијата и занаетчиство-
то во Изборната околија Идадија IV; 

в) дополнителен избор за народен пратеник во 
трупата на индустријата, трговијата и занаетчи-
ството во Изборната околија Тетово П; 

г) дополнителен избор за народен пратеник во 
групата на селското стопанство во Изборната око-
лија Кичево. 

2) Дополнителниот избор ќе се изврши на 20 
јуни 1960 година. 

3) За спроведувањето на дополнителните избо-
ри се надлежни околиските и општинските изборни 
комисии за односните изборни околии кои што се 
именувани со решението на Републичката изборна 
комисија број 2 од 3 јануари 1958 година („Службен 
весник на НРМ" бр. 1Ј/58). 

Бр. 2ј/1 
39 април 1960 година 

Скопје 
Републичка изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Предраг Ѓорѓевиќ, е. р. Асен Групче, е. р. 

111. 
На основа член 158 и 159 од Законот за пра-

вата и должностите, изборот и отповикувањето на 
народните пратеници на Народното собрание на На-
родна Република Македонија и во врска со Одлу-
ката за утврдување престанокот на пратенички 
мандат и за одредување на дополнителни избори 
5а упразнето место на народен пратеник во Ре-
публичкиот собор на Народното собрание на На-
родна Република Македонија во изборната околија 
Пробиштип донесена од Републичкиот собор на На-
родното собрание на седницата одржана на 28 ап-
рил 1960 година. 

Републичката изборна комисија го донесе след-
ното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗ-
БОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1) Се распишува дополнителни избори за на-

роден пратеник во Републичкиот собор на Народ-
ното собрание на Народна Република Македонија, 
во Изборната околија Пробиштип. 

2) Дополнителните избори ќе се одржат на 19 
јуни 0.960 година. 

3) За спроведување на дополнителните избори 
се надлежни Окол,ноката изборна комисија за Штип 
ска околија со седиште во Штип и Општинската 
изборна комисија за општина Пробиштип именувани 
со решението на Републичката изборна комисија 
број 2 од 3 јануари 1958 година („Службен весник 
на НРМ" бр. 1/58). 

Бр. 1/1 
29 април 1960 година : 

Скопје 
Републичка изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Предраг Ѓорѓевиќ, е. р. Асен Групче, е. р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-1707/1 од 9 февруари 
1960 година, ја одобри промената на фамилијарно^ 
име на Огер јовески Стерјо, роден на 18-11-1936 година 
во село Долно Дупени, Охридска околија, од татко 
Стерјовски Новаче и мајка Стер јовеска, род. Јова-
новска Гина, така што во иднина фамилијарната 
име ќе му гласи Мановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
.во „Службен весник на НРМ". (77) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-1994/1 г>д 17 февруари 
1960 година, ја одобри промената на фамилијарно^ 
име на Манчевски Ристо, роден на 4 февруари 1918 
година во село Миравци, Титсевелешка околија, од 
татко Манчев Петар и мајка Нушка, така што во 
иднина фамилијарно^ име ќе му гласи Биновски. 

Промената на фамилијарно^ име на Манчев 
Ристо се протегнува и на малолетните) му деца: Ко-
стадин, роден на 24 мај 1943 година, Костанда, ро-
дена на 17 мај 1948 година во е. Миравци, и Перса, 
родена на 6 јуни 1954 година во Гевгелија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето ве 
.Службен весник на НРМ". (78|) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-3731 од 28 март 1960 
година, ја одобри промената на фами лиј арното име 
на Јовановска Јанка, родена на 14 јуни 1936 година 
30 село Лазарополе, Тетовска околија, од татко 
Јовановски Мино и мајка Солунка, така што во 
иднина фамилијарно™ име ќе и' гласи Андонов е ка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (79) 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-4585/1 од 29-111-1960 
година, ја одобри промената на роденото и фами-
лијарното име на Божиновски Боривое, од село 
Кукуречани, роден на ден 26 август 1930 година во 
е. Кукуречани, од родители: татко Блажо и мајка 
Мита, така што во иднина роденото и фамилијар-
но™ име ќе му гласи Јосифовим Борис. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „.Службен весник на НРМ". (81) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-3847/1 од 7-1У-1960 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Јовановски Никола, роден на 13 декември 1930 
година во Дебар, Охридска околија, од татко Јова-
новски Димитрија и мајка Симовска Цана, така 
"што во иднина фамилијарните име ќе му гласи: 
Саревски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (85) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 164 од Законот за јавните 

службеници, Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на Кумановска околија / / 

распишува 
К О Н К У Р С 

1. Јавен правобранител во Око диското јавно 
правобранителство 1 

УСЛОВИ: да има завршено правен факултет. 
Молбите со потребните документи да се доста-

вуваат до Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на Кумановска околија во срок 
од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен 
весник на НРМ". 

Кон молбата обавезно да се приложи и кратка 
биографи ј а. (507)» 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ДОМОТ ЗА 
НАРОДНО ЗДРАВЈЕ — ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за назначување на еден ЛЕКАР од општа 
пракса 

Услови: да има завршено медицински фа-
култет. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници а положај на спрема правилникот на ДНЗ — 
Горче Петров. 

Молбите да се доставуваат до Конкурсната ко-
мисија за назначување на ДНЗ — Горче Петров. 

Конкурсот трае и срок за поднесување на мол-
бите до 15-У-1960 година. (509) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

распишува 
К О Н К У Р С 

За еден редовен професор за (предметот Техно-
логија со преработка на дрвото. 

Вр. 14 — Стр. 295 

Рок за пријавување 30 дена по објавувањето 
на конкурсот, а во колку местото не се пополни во 
тој рок, конкурсот се продолжува до неговото по-
полнување, со тоа што крајниот рок на конкурсот е 
31-1ХП-1960 година. 

Црн јавите да се поднесуваат до Деканатот на 
Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи 
Циглама за завршен факултет, документи по член 
И од Законот за јавните службеници, биографија 
:о податоци за досегашната работа и службовањето 
та кандидатот, потврда од установата каде што е 
сандидатот на служба дека нема материјални об-
врски 'Спрема истата и список на научните и струч-
ните трудови со по еден примерок од трудовите. 

Кандидатите треба да имаат докторат или при-
мен х а би лита ционен труд. (511) 

СОВЕТОТ ЗА ПРОС**ТЛ НА НАРОДНИОТ 
/ ОДБОР НА СКОПСКА ОКОЛИЈА 

распишува ~ 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите места во учи-
лиштата и другите воспитни установи на подрачје-
то на Скопска околија, за учебната 1960/61 година 

I 
ПРОСВЕТНИ СОВЕТНИЦИ 

Ѕавод за просветно-педагошка служба на НО на 
Скопска околија 

- просветен советник за образование на возрасни 1 
— просветен советник за стручни школи 1 

— просветен 'советник за физичка култура 1 

У С Л О В И : 
За работното место под еден кандидатите треба 

<а имаат завршено филозофски факултет, ВПШ 
гли учителска школа. 

За работното место под два кандидатите треба 
;а имаат завршено факултет или В СПИЕ. 

За работното место под три кандидатите треба 
;а имаат завршено ДИФ или средна школа. 

II 
УЧИЛИШТА ОД П - т СТЕПЕН 

А. ГИМНАЗИИ 

1. Гимназија „Јосип Броз Тито" 
— професор по хемија 1 
— професор по физика 2 
— професор по филозофија I 
— професор по историја 1 
— професор по политичка економија 1 
— стручен учител по« политехничко обра-

зование 1 
Гимназија „Орце Николов" 
— професор по филозофија 1 
— професор по француски јазик 1 
—- професор по латински јазик: 1 
— професор по историја 1 
—• пр офесор по физика 2 
— професор по математика 2 
— професор по хемија 1 
— професор по цртање 1 
— професор по државно уредувал* 1 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 



Охр. 296 — Бр. 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ 29 април 1960 

—• наставник или стручен учител по фи-
скултура 2 

— стручен учител по политех. образование 1 
3. Гимназија „Цветан Димов" 

— професор по физика 1 
— професор по државно уредување 1 
— професор по филозофска група предмети: 2 
— ^стручен учител по политехничко образо-

вание 1 
Б. МЕДИЦИНСКИ УЧИЛИШТА 

Училиште за медицински сестри 
— професор по англиски јазик 1 
— професор по фармакологија, интерни, за-

разни болести и патологија 1 
— професор по микробиологија 1 
— наставници или стручни учители за 

стручни предмети 2 
2. Училиште за фармацеутски техничари 

— професор по германски и македонски 
јазик 

3. Училиште за заботехничари и завари 
— професор по македонски јазик 
— професор по протетска, ^репарација и 

други стручни предмети 
— стручен учител по екстракција — 'забар 

4. Училиште за санитарни техничари 
— професор по хигиена — лекар 
— стручен учител за лабораториски вежби 

5. Училиште со практична обука за болничари 
— стручен учител по стручни предмети 

В. УЧИЛИШТА ЗА НАСТАВЕН КАДАР 
1. Учителска школа » Никола Карев" 

— професор по педагогија 
— професор по методика 
— професор по психологија 
— професор по филозофија 
— професор или , наставник по музика 
— наставник или стручен учител по тех-

ничко образование 
2. Учителска школа „Зеф Југа Марку" 

— професор по дидактика 
— професор по македонски јазик 
— наставник или стручен учител по технич. 

воспитание 
3. Училиште за применета уметност 

— професор по внатрешна архитектура 
— професор по графика 
—• учител по практична настава за дово-

де дие 
4. Музичко училиште 

— професори по виолина 
— професори по клавир 
— професори по теоретски предмети музика 
— професор по дирижирање 

Г. СТРУЧНИ УЧИЛИШТА 
1. Економско училиште „Борис Кидрич" 

— професори по книговодство 
—- професор по стопански систем 
— .професор по право 
— професори по хемија со технологија 
— професор по контоарски работи 
— наставник или стручен учител по 

фискултура 
— наставници или стручни учители за кни-

говодство и комерцијален смер % 

2. Електро-машинско техничко училиште „Стив 
Наумов" 
— шеф на машински отсек — професор 

инженер 1 
— професор по германски јазик 1 
— професор или наставник по механичка 

технологија 1 
— професор или наставник по машински 

елементи! 2 
— професори по стручни машински пред-

мети — инженери 8 
— наставник или стручен учител по на-

цртна геометрија 1 
— професор по математика 1 
— професори ло стручни елекцро-нредмети 

— електро инженери 2 
— стручен учител за лабораториски вежби 1 

3. Градежно техничко училиште „Здравко 
Цветковски" ! 
— директор 1 
— професор по математика 1 
— професор по физика 1 
— професори по градежни .предмети 

— инженери И 
— професори по геодетски предмети 

— инженери 4 
— професор по хидротехника — инженер 1 

4. Балетско училиште 
— наставници и стручни учители по кла-

сичен балет 2 
— наставници или стручни учители по 

корепетирање 2 
5. Училиште за социјални работници 

— професор по државно уредување и 
управно право 

— професор по социјална медицина 
и психопата логи ја 

— наставник или стручен учител по прак-
тична работа по методика 

— професор по основи на политичка еко-
номија и стопанство 

в. Угостителско училиште со практична обука 
— професор или наставник по стопанска 

математика 
7. Периодично градежно училиште со практична 

обука „Чеде Филиповски — Даме" 
— директор' 

8. Училиште за висококвалификувани работници 
— директор 
— професор по математика 
— професор по физика 
— професори по машинска група предмети, 

— инженери 
— професор по електротехника инженер 

9. Училиште со практична обука за живинар** 
— директор 
— професор или стручен учител по стручни 

предмети 
— учител по практична настава за живи-

на рство 
10. Трговска школа со практична обука 

— професор по македонски јазик 
— професор по стопанска математика 
— професор по организација 
— професор по економика на ФНРЈ 
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— професор по книговодство со корес-
поденција 

— професор по стокознаиме и хемија 
— стручен учител по фискултура | 
— учител по трговска пракса 

Д. УЧИЛИШТА ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАН-
СТВОТО 

1. Електро-метално преработувачко училиште 
„Никола Тесла" 
— професор по македонски јазик 
— професор по политичка економија 
— наставник или стручен учител по елек-

троде хника ' 
—< наставник или 'Стручен учител по прак-

тична обука 
— наставник или стручен учител по тех-

ничко цртање ' 
2. Метале-преработувачи училиште „Коце 

Металец" 
— професор или наставник по физика 
— професор или наставник по математика 
— професор по политичка економија 
— наставник или стручен учител по фис-

култура 
— наставник или стручен учител по тех-

ничко цртање 
— наставник или стручен учител по ме-

ханика 
— наставник или стручен учител по тех-
нологија 

Ѕ. Дрво-преработувачко училиште „Димитрис 
Туцовиќ" 
— директор 
— наставник или стручен учител по фис-

култура 
4. Училиште за ученици во стопанство „Димитар 

Влахов" 
— професор по политичка економија 
— професор или наставник по физика -— 

математика 2 
У С Л О В И : 

1. За работните места професор потребно е 
кандидатите да имаат завршен соодветен факултет. 

2. За работните места наставник потребно е 
кандидатите да имаат завршено ВПШ, ВСПШ или 
друга виша школа соодветна за работното место. 

3. За работните места стручен учител потребно 
е кандидатите да имаат завршена стручна школа. 

4. За работните места учители по практична 
настава потребно е кандидатите да имаат завршено 
школа за висскоквалификувани работници или по-
ложен испит за висококвалификуван работник 
(мајсторски) во соодветната струка. 

5. За работните места директори на училишта 
потребно е кандидатите да имаат завршено фило-
зофски факултет или факултет спрема соодветното 
училиште. 

6. Кандидатите кои ќе конкурираат за настав-
ник по практична работа во Социјална школа тре-
ба да имаат завршено виша или .средна социјална 
школа и неколку години практика. 

7. За работните места наставник или стручен 
учител во техничките училишта, можат да конку-
рираат и виши техничари. 

Молбите таксирани со 50 динари државна такса 
се доставуваат до односните училишта. 

Бр. 14 — Стр. 297, 

Кон молбата треба да се приложи: 
а) Кандидати кои се во работен однос: 
1. Препис од дипломата за образование и ди-

пломата за положен стручен испит, 
2. Последните оценети решенија за звање, 

плата и положај на плата, 
3. Оценувачки листови за последните две учеб-

на години. 
б) Кандидати кои прв пат стапуваат на служба: 
1. Сите документи по аден 31 од Законот за 

јавните службеници. 
Молби со некомплетиран^; документи не се зе-

маат во предвид. 
Секој кандидат може да конкурира најмногу 

на 3 места. Во молбите кандидатот треба да наведе 
во кое училиште конкурирал, како и во кое учи-
лиште најповеќе би сакал да биде примен. Исто 
така треба да ја наведе точната адреса каде ќе се 
наоѓа во времето од 15—30 јуни. 

Конкурсот ќе трае заклучно до 31 мај. 
Стан, патни и селидбени трошоци нема да се 

обезбедуваат. 
III. 

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 
НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ИДАДИЈА 

1. Основно училиште „Гоце Делчев" 
— професор или настгеник по физика 1 
— професор или наставник по математика 1 
— стручен учител по физичко воспитување 1 

2. Основно училиште „Владимир Илич — Ленин" 
— наставник или стручен учител по општо 

техничко образование 1 
3. Основно училиште „Његош" 

— учители 7 
— професор или наставник за запозна-

вање на природата 1 
Со наставен српски јазик 

— учители 4 
— професор или наставник по француски 

јазик 1 
— професор или наставник по запознавање 

на општеството 1 
— наставише или стручен учител по фи-

зичко воспитување 2 
— наставник или стручен учител по општо 

техничко образование 2 
— наставник или стручен учител по музика 1 
— професор или наставник по запознавање 

на природата 1 
— професор или наставник по математика 1 

4. Основно училиште „Коле Неделковски" 
— учители 2 
— учител за помошна паралелка 1 
— професор или наставник по македонски 

јазик 1 
— професор или наставник по запознавање 

на природата 1 
— професори или наставници по матчзма-

тика — физика 2 
— професор или наставник по запознавање 

на општеството 1 
— наставник или 'Стручен учител по општо 

техничко образование 1 
5. Основно училиште „Кочо Рацин" 

— учители 8 
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— наставник или професор по македонски 
јазик 1 

— наставник или професор по запознавање 
на општеството 1 

— наставник или стручен учител по општо 
техничко образование 2 

— стручен учител по физичко воспитување 2 
6. Основно училиште „Владо Тасевски" 

—• учители 1 
— професор или наставник но математика 1 
— професор или наставник по матема-

тика — физика 1 
— наставник или стручен учител по општо 

техничко образование 1 
7. Основно училиште „29 ноември" 

— учители 3 
— наставник или стручен учител по музика 1 

8. Основно училиште „Карпуш" 
— учител (за српска паралелка) 
— професори или наставници по математика 
— наставник или професор по физика 
— професор или наставник по биологија 

— хемија 
— стручен учител по физичко воспитување 
— наставник или стручен учител по општо 

техничко образование 
9. Основно училиште за музичко образование 

— професор по клавир 
— професор по виолина 
— професор по теорија 
— стручен учител по клавир 
— стручни учители по виолина 

10. Управители на училишта 
— управител на основно училиште „Његош" 
— управител на основно училиште „Брат-

ство" е. Д. Нерези 
— пом. управител на основно училиште 

„Кочо Рацин" 
— пом. управител на основно училиште 

„Карпуш" 
— пом. управител на основно училиште 

„Коле Неделковски" 
11. Воспитен кадар 
— Пионерска! дом „Карпуш* 
— воспитувачки 

У С Л О В И : 
1. За работните места професор потребно е 

кандидатите да имаат завршен филозофски фа-
култет односно музичка академија. 

2. За работните места наставник потребно е 
кандидатите да имаат завршено ВПШ. 

3?. За работните места стручен учител потребно 
е кандидатите да имаат завршена средна стручна 
школа. 

4. За работните места учител потребно е кан-
дидатите да имаат завршено учителска школа, над 
четири години работен стаж и положен стручен 
испит. 

5. За работните места воспитани потребно е 
кандидатите да имаат завршено учителска школа 
или учителска школа — отсек за воспитани. 

6. За работните места управители на училишта 
и пом. управители потребно е кандидатите да 
имаат завршено филозофски факултет или ВШИ 
со над 5 години служба или учителска школа со 
нед 10 години служба. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КИСЕЛА 
ВОДА 

1. Основно училиште „Браќа Миладинови" 
— професор или наставник по македонски 

јазик 
2. Основно училиште „Кузман Шапкаров" 

— професор или наставник по македонски 
јазик 

—» професор или наставник по математика 
—1 физика 

3. Основно училиште „Гуро Салај" 
— професор или наставник по македонски 

— српски јазик 
— .професор или наставник за математика 
— професор Или наставник за математика 

— физика 
— професор или наставник за историја — 

географија 
— професор или наставник за биологија — 

хемија 
— наставник или стручен учител за фи-

зичко воспитување 
— учители 

4. Основно училиште „Глигор Прличев" 
— професор или наставник за физика 
— професор или наставник за математика 
— професор или наставник за историја — 

географија 
— наставник или стручен учител за општо-

техничко образование 
— професор или наставник за ликовно 

воспитување 
5. Основно училиште „Кирил Пејчиновић 

— професор или наставник за математика 
— професор или наставник за математика 

— физика 
— наставник или стручен учител за општо 

техничко образование 
— професор или наставник за ликовно 

воспитување 
в. Основно училиште „13 ноември" 

— професор или наставник за математика 
— физика 

— професор или наставник за географија 
— историја / 

— наставник или стручен учител за општо 
техничко образование 

— наставник или »стручен учител за фи-
зичко образование 

— учители 
7. Основно училиште „Владимир Назор" 

—1 професор по математика — физика 
— наставник или стручен учител по општо 

техничко образование 
8. Основно училиште „Јордан Константинов 

— Џинот" 
— наставник или стручен учител по општо 

техничко образование 
9. Основно училиште „Иво Рибар — Лола" 

— наставник или стручен учител за фи-
зичко образование 

— учител за помошна паралелка 
10. Основно) училиште „Кузман Јосиф овски Питу* 

— наставник или стручен учител за музика 1 
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11, Воспитен кадар 
— Детска градина „Мирче Аце©" 
— воспитувачки 2 

12. Управители ка училишта 
— управител: на Основна училиште 

„13 ноември" 1 
— управител на Основно' училиште 

„Гоце Делчев" — е. Горно Лисиче 1 

У С Л О В И : 
На сите работни места професор кандидатите 

треба да имаат завршен филозофски факултет со 
положен стручен испит и минимум 5 години на-
с т а в н и ч е практика, или за наставник завршено 
ВИШ со положен стручен испит и минимум 8 го-
дини наставничка .практика. Учителите кои ќе 
конкурираат за учителски места треба да имаат 
над 4 години служба и положен стручен испит. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КАЛЕ 
1. Основно училиште „Јане Сандански" 

— професор или наставник по македонски 
јазик 1 

— професор или наставник по српски јазик 1 
— професор или наставник по француски 

јазик 1 
— професор или наставник по историја 1 
— професор или наставник по математика 1 
— професор или наставник по физика 1 
— наставник или стручен учител по поли-

техничко образование 1 
— професор или наставник по ликовно 

воспитување 1 
— учител за помошна паралелка 1 

2. Основно училиште „Васил Главинов" 
— учители 4 
— професор или наставник по математика 1 
— наставник или стручен учител по фи-

зичка култура 1 
— наставник или стручен учител по поли-

техничко образование 1 
3. Основно училиште „Даме Груев" 

— управител 1 
— професор или наставник по македонски 

јазик 1 
— професор или наставник по српски јазик 1 
— професор или наставник по француски 

јазик 1 
— професор или наставник по физика 1 
— наставник или стручен учител по лоли-

те хничко образование 1 
— учители за македонска паралелка 3 
— учител за српска паралелка 1 

4. Основно училиште „Вук Караџиќ" 
— учители за турски паралелки 7 

5. Воспитен кадар 
— воопитач во Детската градина „.Страшо 

Пинџур" 1 
У С Л О В И : 

Кандидатите што ќе конкурираат за управи-
тели на училиште треба да имаат завршено фило-
зофски факултет, 5 години служба или ВПШ со 
7 години служба или учителска школа со 10 го-
дини служба, сите со положен стручен Испит. 

Кандидатите што ќе конкурираат за работните 
места треба да имаат завршено: за професори фа-

култет, за наставници ВШИ со над 4 години служ-
ба и стручен Испит, со исклучок на предметите ма-
тематика —- физика. 

Кандидатите кои ќе конкурираат за учители 
треба да имаат завршено учителска школа, над 
4 години служба и положен стручен испит. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА СААТ КУЛА 
1. Основно училиште „Доситеј Обрадовић" 

— учители 8 
— професор или наставник по француски 

јазик * 
— учител за помошна паралелка 1 

2. Основно училиште „Рајко Жинзифов" 
— учители * 

3. Основно училиште „Никола Бандаров" 
— наставник или стручен учител по општо 

техничко образование 1 
4. Основно училиште „Стив Наумов" 

— пом. управител 1 
— учители 5 
— професори или наставници по матема-

тика 3 
—• професор или наставник по општество 1 

5. Основно училиште во село Маџар« 
— пом. управител 1 

6. Основно училиште во е. Трубарсво 
— учители 2 

7. Основно училиште во село Брњарци 
— учител 1 

Училишта со наставен турски јазик 
8. Основно училиште „Тефејуз" 

— управител 1 
— професор или наставник по турски јазик 1 
— професор или наставник но биологија 1 
— професор или наставник по општество 1 
— професор или наставник по математика 

— физика 1 
— професор или наставник по француски 

јазик 1 

Основно училиште со наставен шиптарски јазик 
9. Основно училиште „Лирија" 

— управител 1 
— пом. управител 1 
— учители 4 
— професор или наставник по македонски 

јазик 1 
—• .професор или наставник по математика 2 
— професор или наставник по физика 1 
— професор или наставник по биологија 3 
— наставник или стручен учител по фис-

култура 1 
— наставник или стручен учител по музика 1 
— наставник или стручен учител по општо 

техничко образование 1 
10. Основно училиште во село Страчинци 

— учители 1 
11. Основно училиште во село Мојанци 

— учител 1 
Детска градинка „Братство-Единство" 

— управител 1 
— воспитач 1 

Пионерски дом „Иднина" 
— наставник или стручен учител по општо 

техничко образование 1 
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У С Л О В И : 
Кандидатите што ќе конкурираат на работните 

места за професори, наставници треба да имаат 
завршено филозофски факултет или ВППГ. 

Кандидатите што конкурираат за учители тре-
ба да имаат завршено учителска школа, над 4 го-
дини служба и положен стручен испит. 

Кандидатите што ќе конкурираат за управи-
тели на училишта, градинки и домови треба да 
имаат завршено филозофски факултет, ВИШ или 
учителска школа. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА 
ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

1. Основно училиште »Мирче Ацев — Горче 
Петров" 
— учители 3 
— професор или наставник по македонски 

јазик 1 
— професор или наставник по биологија 1 
—• професор или наставник по математика 2 
— наставник или стручен учител по фи-

зичко воспитување 1 
— наставник или стручен учител по поли-

техничко образование 1 
2. Основно училиште „Моша Пијаде" — Ѓ. Петров 

— учител 1 
— професор или наставник по математика 2 

3. Основно училиште за образование на возрасни 
„Ѓуро Салај" — Горче Петров 
— управител 1 
— професор или наставник по математика 1 

4. Забавиште во Горче Петров 
— воспитачка 1 

5. Основно училиште — село Кучково 
— управител 1 
— професор или наставник за српски 

и француски јазик 1 
— професор или наставник по географија 

и историја 1 
— професор или наставник по физика 

и математика 1 
6. Основно училиште — село Шишево 

— учител 1 

Со шиптарски наставен јазик 
7. Основно училиште „Дрита" — е. Рашче 

— управител 1 
— учители 4 
— професор или наставник по шиптарски 

јазик 1 
— професор или наставник по француски 

и македонски јазик 1 
— професор или наставише по историја — 

географија 1 
— професор или наставник по математика 

— физика 1 
— професор или наставник по биологија 

— хемија 1 
наставник или стручен учител по фи-
зичко воспитување 1 
наставник или стручен учител за ли-* 
копно воспитување и ошптотехничко 
воспитување \ 1 
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—• наставник или 'стручен учител по музика 1 
8. Основно училиште село Горно Свиларе 

— учител — управител 1 
9. Основно училиште село Чајлане 

— учител — управител 1 
10. Основно училиште село Семениште 

— учител — управител 1 
11. Основно училиште село Ласкарци 

— учител — управител 1 
12. Основно училиште село Буковиќ 

— учител — управител 1 
13. Основно училиште село Раовиќ 

— учител — управител 1 
14. Основно училиште село Никиштане 

— учител — управител 1 
15. Основно училиште село Паничари 

— учител — управител 1 
16. Основно училиште село Долно Свиларе 

— учител 1 
17. Основно училиште село Радуша 

— учител 1 

У С Л О В И : 
Кандидатите што ќе конкурираат за работните 

места професор или наставник и учител во учи-
лиштата во Ѓорче Петров треба да имаат завршено 
факултет, ВПШ и учителска школа, 3 години прак 
тика и положен стручен испит. За останатите ме-
ста кандидатите треба да имаат завршен факултет 
или ВПШ а за учителите — управители оформе но 
учител еко образование. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА БУТЕЛ 

1. Основно училиште „Гоце Делчев" е. Љубанци 
— учители 2 
— професор или наставник по македонски 

јазик 1 
— професор или наставник за биологија 1 
— професор или наставник за српски или 

француски јазик 1 
— професор или наставник за историја — 

географија ' X 
— професор или наставник за ликовно и 

физичко воспитување 1 
— наставник или стручен учител по музика 1 

2. Основно училиште „Кирил и Методи" — е. Ку-
чевиште 1 

— учители 5 
— професор или наставник по македонски 

јазик 1 
— професор или наставник по математика 

и физика 1 
— професор или наставник по биологија 1 
— професор или наставник за историја — 

географија 1 
— наставник или стручен учител по ли-

ковно воспитување и музика 1 
— професор или наставник за српски и 

француски јазик 1 
3. Основно училише село Чучер 

—> учители 2 
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4. Основно училиште село Бразда 
—- учител 

5. Основно училиште село Побожје 
1—• учител 1 

6. Основно училиште село Бродец 
— учител 1 

7« Основно училиште село Радишани 
— учител 1 

8. Основно училиште село Црешево 
— учител X 

9. Основно училиште село Булачашс 
—• учител 1ј 

Учители за основни училишта на наставен 
шиптарски јазик 

10. Основно училиште село Брест 
— учители 4 

11. Основно училиште село Горно Блаце 
— учител 1! 

12. Основно училиште село Долно Блаце 
— учител 1 

13. Основно училиште село Љуботен 
— учител 1 

У С Л О В И : 
Кандидатите што ќе конкурираат за работните 

места професор, наставник и учител треба да имаат 
оформено образование т. е. филозофски факултет, 
ВШИ и учителска школа. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА 
РАКОТИНЦИ 

1. Основно училиште „Кочо Рацин" — Ракотинци 
— управител 1 
— професор или наставник по математика 

— физика 1 
— професор или наставник по историја 

— географија 1 
— професор или наставник по француски 

јазик 1 
— наставник или стручен учител по пеење 1 
— учители 1 

2. Основно училиште „Ј. Б. Тито" — Нова 
Брезница 
— управител 1 
— професор или наставник по македонски 

јазик 1 
— професор или наставник по биологија 1 
— учители 2 

3. Основно училиште село Осинчани 
— учител 1 

4. Основно училиште село Елово 
— учители 21 

5. Основно училиште село Говрлево 
— учители 2 

6. Основно училиште е. Долно Соње 
— учители 2 

Учители на наставен шиптарски јазик 
7. Основно училиште село Чифлик 

— учител 1 
8. Основно училиште село Св. Петка 

— учител X 
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9. Основно училиште Црни Врх 
— учители 2 

10. Основно училиште село Патишка Река 
— учители 2 

У С Л О В И : 
Кандидатите што ќе конкурираат за работните 

места за професор, наставник и учител треба да 
имаат оформено образование т. е. завршен фило-
зофски факултет, ВПШ и учителска школа. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ДРАЧЕВО 

1. Основно училиште е. Драчево 
— учители 2 
— наставник или професор по српски јазик 1 
— професор или наставник по историја I 
— професор или наставник по математика 

— физика 1 
— наставник или стручен учител по музика 1 

2. Основно училиште село Зелениково 
— управител 1 
— професор или наставник по математика 1 
— професор или наставник по општество 1 
— наставник или стручен учител по фис-

култура 1 

Со шиптарски наставен јазик 
4. Основно училиште село Студеничани 

— управител 1 
— професор или наставник по шиптарски 

јазик 1 
— професор или наставник по македонски 

и француски јазик 1 
— професор или наставник по историја и 

географија 1 
— професор или наставник по математика 

— физика 1 
— наставник или стручен учител по фис-

култура 1 
— учител 1 

Учители со наставен шиптарски јазик 
село Батинци 1 
село Вртекица 1 
село Црвена Вода 1 
село Алдинци 1 
село Вражале 1 
село Дејковец 1 
село Смесница 1 
село Тисовица 1 

У С Л О В И : 
Кандидатите што ќе конкурираат за управите-

ли треба да имаат завршено ВПШ или учителска 
школа со над 12 години цракса. Останатите канди-
дати што ќе конкурираат на работните места про-
фесор или наставник треба да имаат завршено фи-
лозофски факултет или ВШИ, а за учители учи-
телска школа. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 

1. Основно училиште Петровец 
— учители ј 3 
— професор или наставник по француски 

јазик 1 
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— професор или наставник по географија 
—• историја 1 

— професор или наставник за ликовно 
воспитување 1 

— професор или наставник по математика 1 
2. Основно училиште Миладиновци 

— професор или наставник по француски 
јазик 1 

— професор или наставник по српски јазик 1 
— наставник или стручен учител по ли-

ковно востштување 1 
— наставник или стручен учител по му-

зичко воспитување 1 
3. Основно училиште Колонија 

— учители 3 
— професор или наставник по француски 

јазик 1 
— професори или наставник по историја 

— географија 1 
— професор' или наставише по • математи-

та — физика 1 
— наставник или стр. учител по музика 1 
Учители 
Основно училиште Сушица 1 
Основно училиште Горено Коњари 1 
Основно училиште Кожле 1 
Основно училиште Катланово' 1 
Основно училиште Бунарџик 2 
Основно училиште Белимбегово 2 
Основно училиште Долно Коњари 1 

Учители на наставен српски јазик 
Основно училиште Долно Коњари 1 

Учители на наставен јазик турски 
Основно училиште Средно Коњари 2 

У С Л О В И : 
Кандидатите што ќе конкурираат за професор и 

наставник во селата Петровец, Миладиновци и Ко-
лонија треба да имаат завршено филозофски фа-
култет, ВИШ и стручна школа. Кандидатите што 
ќе конкурираат за учители за горните места и 
Катланово, Белимбегово и Бунарџиу треба да имаат 
учителска школа и положен стручен испит. За ос-
танатите места можат да конкурираат кандидати со 
завршена учителска школа. 

Кандидатите кои ќе конкурираат за сите оп-
штини треба да поднесат молби таксирани до однос-
ните училишта каде што ќе конкурираат. 

Кон молбата треба да се приложи: 
а) За кандидати кои се во работен однос: 
1. Препис од дипломата за образование и стру-

чен испит, е 
2. Последните оценети решенија за звање и по-

ложајна плата, 
3. Оценувачките листови за последните два 

учебна години. 
б) Кандидати кои прв пат стапуваат на служба 

1» Сите документи по член 31 од Законот за 
јавните службеници. 

Молби со некомплетиран^ документи не се зе-
маат во предвид. 

Секој кандидат може да конкурира најмногу на 
3 места. Во молбите кандидатите треба да наведат 

во кои училишта конкурирале, како и во кое учи-
лиште најповеќе би сакале да бидат примени. Исто 
така треба да ја наведат точната адреса каде ќе се 
наоѓаат во времето од 15—30 јуни. 

Конкурсот ќе трае заклучно' до* 21 мај. 
За градските општини стан, патни и селидбени 

трошоци нема да се обезбедуваат. 
Од Советот за просвета 

на Скопска околија 

СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ НА НРМ 
СКОПЈЕ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. Управник на Специјалната болница за бело-

дробна туберкулоза во е. Јасеново, Т. Велешка 
околија. 

Услови: завршен медицински факулте^специ-
јалист фтизиолот. 

Основна плата спрема Законот за јавните служ-
беници, а положај на спрема Одлуката за најви-
соките положајни плати за положаите и управници 
(директори) на одделни видови здравствени уста-
нови во НРМ. 

Молбите ќе се примаат до пополнувањето на 
работното место. (548) 

СОДРЖИНА 
Страна 

105. Одлука за утврдување престанокот на 
пратенички мандат и за одредување до-
полнителни избори за упразнетото место 
на народен пратеник во Републичкиот со-
бор на Народното собрание на Народна 
Република Македонија во изборната око-
лија Пробшнтип — — — — — — — 287 

106. Одлука за утврдување престанокот на 
пратенички мандати и за одредување до-
полнителни избори: за народни пратеници: 
на Соборот на производителите на На-
родното собрание — — — — — — 287 

107. Правилник за полагање стручен испит1 за 
Бисококвалификуван занаетчиски работ-
ник — — — — — — — — — — 288 

108. Правилник за содржината на договорот 
за работа што се склучува помеѓу зем-
јоделските работници и приватните раоо-
тодатели — — — — — - - - - — 293' 

109. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот га организацијата 
и работата на Републичкиот завод па фи-
зичка култура •— — — — — — 233 

НО. Решение за распишување на дополни-
телни избори за народни пратеници во 
Соборот на производителите на Народ-
ното собрание на ПР Македонија — — 294 

111. Решение за распишување на дополнител-
ни избори за народен пратеник во Репу-
бличкиот собор на Наро дното се брани е 
на Народна Република Македонија — — 294 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро, сметка бр. 802-11/1-693 

при Народна банка — Скопје« Графички завод „Ѓоце Делчев" И (848) — Скопје 


