СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

дСлужбен

весник на СРМ" излегува по потреба. Ракописите не
се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 27 ацрбд 1963
Скопје
Број 16
Год. XIX

97.
На основа глава X оддел 1 точка 8 од Општествениот план за стопанскиот развиток на Народна Република Македонија за 1963 година, Извршниот совет донесува
О Д Л У К А
ЗА РАСНОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО КОРИСТЕЊЕ
Средствата предвидени во глава X — Републички инвестиционен фонд — оддел 1 тон. 2 под
А) алинеа 8 од Општествениот план за стопанскиот развиток на Народна Република Македонија за 1963 година наменети за нестопански инвестиции во износ од 1.300 милиони динари се
распоредуваат и тоа за:
(во милиони динари)
— универзитет
500
— здравство
170
— култура
260
— фискултура
50
— телевизија
220
— за нестопански инвестиции
во шумарство
100
II
Средствата од претходната точка Стопанската
банка на Народна Република Македонија ќе му
ги одобри на Републичкиот фонд за нестопански
инвестиции со рок на враќање ,од 30 години и
интересна норма од 1%.
III
Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе
се употребат за намените определени со Општествениот план за стопанскиот развиток на Народна
Република Македонија од 1961 — 1965 година и
тоа за:
— учество во користење на сојузните средства
за изградба и опремување на факултети и проширување на телевизиската мрежа во НРМ;
— изградба на објекти во здравството;
— изградба на определени капацитети во областа на културата и фискултурата;
— финансирање инвестиционите работи во
националните паркови, пошумување, унапредување на ловот и друго.
IV
Се овластува Управниот одбор на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции да ги утврди поблиските услови за давање кредити на непосредните корисници со тоа што:

Претплатата за 1963 год. изнесува
1.800 дин. Овој број чини 64 дин.
Жиро сметка број 802—11/1—W8.

а) кредитите на корисниците од областа нз
здравството ќе ги дава со обврска на враќање и
б) кредитите на корисниците од останатите
области ќе ги дава без обврска на враќање.
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.
Бр. 09-590/1
25. Ш. 1963 год.
Скопје
ИЗВРШЕН СОВЕТ
Секретар,
Потпретседател,
Филип Брајковски, с.р.
Ристо Џунов, с. р.

98.
На основа точка 1 став 2 од Одлуката за одобрување кредити на определени домаќинства за
зголемување на капацитетите и подобрување на
условите за сместување и исхрана на туристи
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 12/63), Секретаријатот за трговија и туризам на Извршниот совет
донесува
Н А Р Е Д Б А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОДРАЧЈА ВО КОИ
НА ДОМАЌИНСТВАТА МОЖЕ ДА ИМ
СЕ ОДОБРУВААТ КРЕДИТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И ПОДОБРУВАЊЕТО УСЛОВИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ТУРИСТИ
1. За подрачја во кои на домаќинствата може
да им се одобруваат кредити за зголемување на
капацитетите и подобрување условите за сместување на туристи се определуваат и тоа:
а) во Битолска околија населените места на
подрачјата на општините: Битола, Дихово и
Крушево;
б) во Кумановска околија населените места
на подрачјата на општините: Кратово, Кр. Паланка
и Куманово;
в) во Охридска околија населените места на
подрачјата на општините: Дебар, Охрид, Ресен и
Струга;
г) во Скопска околија населените места на
подрачјето на општината Петровец и општините
на подрачјето на град Скопје;
д) во Тетовска околија населените места на
подрачјата на општините: Маврово и Тетово;
ѓ) во Титоввелешка околија населените места
на подрачјата на општините: Богданци и Гевгелија; и
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е) во Штипска околија населените места на
подрачјата на општините: Берово, Делчево и Пехчево.
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
Број 399
10 април 1963 година
Скопје
Секретар
за трговија и туризам на
Извршниот совет,
Мориц Романо с. р.

99.
На основа член 32 став 1 од Законот за избор
на пратеници на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија, Републичката изборна комисија за спроведување на изборите за избор на
пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ОКОЛИСКИТЕ И ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
За раководење со спроведувањето на изборите
за избор на пратеници на Собранието на. Социјалистичка Република Македонија се именуваат за
членови на комисии и тоа: ,
А. ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ
1. Битолска околија
Претседател — Томе Јанакиевски, судија на
Околискиот суд во Битола;
Заменик — Васко Хаџиевски, судија на Околискиот суд во Битола;
Секретар — Тома Кацујани, началник на Одделението за општа управа на Народниот одбор
на Битолска околија;
Заменик — Љупчо Крстевски, секретар на Комуналниот завод за социјално осигурување —
Битола;
ј
Член — Бранко Русамаровски, секретар на
Основната стопанска комора во Битола;
Заменик — Миха Поповски, општествен работник од Битола.
Седиштето на Изборната комисија е во Битола.
,
2. Кумановска околија
Претсед,ател — Трајко Димитриевски, судија
на Окружниот суд во Куманово;
Заменик — Ратко Манасиевски, судија на
Окружниот суд во Куманово;
Секретар — Стојан Кодевски, службеник на
Народниот одбор на Кумановска околија; ,
Заменик — Радмила Таревска, службеник на
Народниот одбор на Кумановска околија;
Член — Владо Николовски, претседател на
Околискиот комитет на Сојузот на младината;
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Заменик — Трајче Станковски, службеник на
Народниот одбор на Кумановска околија.
Седиштето на Изборната комисија е во Куманово.
3. Охридска околија
Претседател — Ристо Веруш, судија на Окружниот суд во Охрид;
Заменик — Стојан Манов, судија на Окружниот суд во Охрид;
Секретар — Насте Настевски, началник на
Одделението за општа управа на Народниот одбор
на Охридска околија;
Заменик — Драго Киселинов, директор на Народната банка во Охрид;
Член — Ванчо Проевски, пом. окружен обвинител;
I
Заменик — Методија Тепевски, околиски јавен обвинител.
Седиштето на Изборната комисија е во Охрид.
4. Скопска околија
Претседател — Благој Чоневски, судија на
Окружниот суд во Скопје;
Заменик — Блаже Петковски, судија на Окружниот суд во Скопје;
Секретар — Димче Кјурчиев, советник на Народниот одбор на Скопска околија;
Заменик — Асен Николов, службеник во Јавното правобранителство на Скопска околија;
Член Петар Јовчев, претседател на Околискиот суд I во Скопје;
Заменик — Бранка Циривири, судија на Околискиот суД I во Скопје.
Седиштето на изборната комисија е во Скопје
5. Тетовска околија
Претседател — Галип Дема, судија на Окружниот суд во Тетово;
Заменик — Милисав Стојковски, судија на
Окружниот суд во Тетово;
Секретар — Василие Ристовски, секретар на
Народниот одбор на Тетовска околија;
Заменик — Мифтар Емини, началник на Одделението за општа управа на Народниот одбор на
Тетовска околија;
Член — Месут Исаку, директор на Околискиот
осигурителен завод - Тетово;
Заменик — Павле Манојлов, референт во Јавното правобранителство на Тетовска околија.
Седиштето на Изборната комисија е во Тетово.
6. Титоввелешка околија
Претседател — Богданов Јован, претседател на
Околискиот суд во Титов Велес;
Заменик — Мајсторов Круме, судија на Околискиот суд во Титов Велес;
Секретар — Домазетов Никола, секретар на
Народниот одбор на Титовведешка околија;
Заменик — Нојков Борис, службеник на Народниот одбор на Титоввелешка околија;
Член — Ристо Сарагинов, секретар на Околискиот синдикален совет во Титов Велес;
Заменик — Илија Бисинов, началник на Одделението за општествени служби на Народниот
одбор на Титовведешка околија.
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Седиштето на Изборната комисија е во Титов
Велес.
7. Штипска околија
Претседател — Славе Петровски, претседател
на Окружниот суд во Штип;
Заменик — Владо Мишев, судија на Окружниот суд во Штип;
Секретар — Гаврил Дракалски, службеник на
Народниот одбор на Штипска околија;
Заменик — Томе Парчаклиев, службеник на
Народниот одбор на Штипска околија;
Член — Благој Пилатов, службеник на Околискиот завод за социјално осигурување — Штип;
Заменик — Данче Андонов, секретар на Основната стопанска комора во Штип.
Седиштето на Изборната комисија е во Штип.
Б. ОПШТИНСКИ ИЗБОРНИ

КОМИСИИ

I. Во Битолска околија
1. Општинска изборна комисија со седиште во
Битола:
Претседател — Томе Ивановски,' судија на
Околискиот суд во Битола;
Заменик — Наум Палигора, судија на Околискиот суд во Битола;
Секретар — Тоде Георгиевски, секретар на Народниот одбор на општина Битола;
Заменик — Томе Симјановски, службеник во
Народдиот одбор на општина Битола;
Член — Благој Лазаревски, судија г.а Околискиот суд во Битола;
Заменик — Петар Ивановски, заменик околиски јавен обвинител во Битола.
2. Општинска изборна комисија со седиште во
Бистрица:
Претседател — Васко Огненовски, секретар на
Народниот одбор на општина Бистрица;
Заменик: — Мито Ѓорѓовски, референт за внатрешни работи на Народниот одбор на општина
Бистрица;
Секретар — Славе Чулаковски, службеник на
Народниот одбор на општина Бистрица;
Заменик — Јово Бојаџиевски, службеник на
Народниот одбор на општина Бистрица;
Член — Павле Стојановски, службеник на Народниот одбор на општина Бистрица;
Заменик — Веле Јотевски, службеник на Народ,ниот одбор на општина Бистрица.
3'. Општинска изборна комисија со седиште во
Демир Хисар:
Претседател — Милан Наумовски, секретар на
Народниот одбор на општина Демир Хисар;
Заменик — Илија Поповски, шеф на Отсекот
за општа управа на Народниот одбор на општина
Демир Хисар;
Секретар — Свилко Крстевски, шеф на Отсекот за финансии на'Народниот одбор на општина
Демир Хисар;
Заменик — Ванчо Мицковски, судија за прекршоци на Народниот одбор на општина Демир
Хисар;
Член — Блаже Брсаковски, секретар на Државната болница — Демир Хисар;
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Заменик — Симо Цветковски, службеник на
Народниот одбор на општина Демир Хисар.
4. Општинска изборна комисија со седиште во
Долнени:
Претсед,ател — Никола Коневски, секретар на
Народниот одбор на општина Долнени;
Заменик — Горѓи Клисаровски, судија на Околискиот суд во Прилеп;
Секретар — ,Најдо Јовчевски, службеник на
Народниот одбор на општина Долнени;
Заменик — Владо Илиевски, службеник на
Народниот одбор на општина Долнени;
Член — Славе Ацевски, судија за прекршоци
на Народниот одбор на општина Долнени;
Заменик — Алексо Илиевски, службеник на
Народниот одјбор на општина Долнени.
5. Општинска изборна комисија со седиште во
Кривогаштани:
Претседател — Петко Шилиновски, судија за
прекршоци на Народниот одбор на општина Кривогаштани;
Заменик — Веле Здравковски, службеник на
Народниот одбор на општина Кривогаштани;
Секретар — Ристо Ритановски, службеник на
Народниот одбор на општина Кривогаштани;
Заменик — Алексо Гатовски, службеник на
Народниот одбор на општина Кривогаштани;
Член — Ристо Пачковски, службеник на Народниот одбор на општина Кривогаштани;
Заменик — Подин Попучовски, службеник на
Народниот одбор на општина Кривогаштани.
6. Општинска изборна комисија со седиште во
Крушево:
Претседател — Костоски Милан, судија на
Околискиот суд во Крушево;
Заменик — Хаџи лега Коста, судија на Околискиот суд во Крушево;
Секретар — Нико Илиевски, секретар на Народниот одбор на општина Крушево;
Заменик — Вангел Стојановски, службеник на
Народниот одбор на општина Крушево;
Член — Наум Хаџилега, службеник на Народниот одбор на општина Крушево;
Заменик — Петар Лепчески, службеник на Народниот одбор на општина Крушево.
7. Општинска изборна комисија со седиште во
Кукуречани:
Претседател — Јордан Бабалевски, секретар
на Народниот одбор на општина Кукуречани;
Заменик — Дачо Поповски, судија за прекршоци на Народниот одфор на општина Кукуречани;
Секретар — Крсте Илиевски, службеник на
Народниот одбор на општина Кукуречани;
Заменик — Крсте Печковски, службеник на
Народниот одбор на општина Кукуречани;
Член — Илија Бендовски, службеник на Народниот одбор на општина Кукуречани;
Заменик — Ратка Поповска, службеник на Народниот одбор на општина Кукуречани.
8. Општинска изборна комисија со седиште
во Мариово:
Претседател — Димитрије Ристевски, службеник на Народниот одбор на општина Мориово;
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Заменик — Петко Стојановски, службеник на
Народниот одбор на општина Мориово;
Секретар — Васил Василевски, службеник на
Народниот одбор на општина Мориово;
Заменик — Светозар Трајковски, службеник
на Народниот одбор на општина Мориово;
Член — Трајко Деривалски, службеник на Народниот одбор на општина Мориово;
Заменик — Стојан Стојановски, службеник на
Народниот одбор на општина Мориово.
, 9. Општинска изборна комисија со седиште
во Новаци:
Претседател — Атанас Јанкуловски, секретар
на Народниот одбор на општина Новаци;
Заменик — Борис Нечевски, службеник на Народниот одбор на општин,а Новаци;
Секретар — Најдо Ристевски, службеник на
Народниот одбор на општина Новаци;
Заменик — Мендо Велјановски, службеник на
Народниот одбор на општина Новаци;
Член — Ристо Николовски, службеник на Народниот одбор на општина Новаци;
Заменик — Соколе Србиновски, службеник на
Народниот одбор на општина Новаци.
10. Општинска изборна комисија со седиште во
Прилеп:
Претседател — Киро Пашовски, судија на Околискиот суд во Прилеп;
j
Заменик — Сотир Казанџиски, судија на Околискиот суд во Прилеп;
Секретар — Трајко Биновски, службеник на
Народниот одбор на општина Прилеп;
Заменик — Горе Петревски, службеник на Народниот одбор на општина Прилеп;
Член — Владо Тренковски, секретар на Народниот одбор на општина Прилеп;
Заменик — Стефан Стојчевски, службеник на
Народниот одбор на општина Прилеп.
11. Општинска изборна комисија со седиште
во Тополчани:
Претседател — Ристо Рапешовски, судија за
прекршоци на Народниот одбор на општина Тополчани;
Заменик — Љубе Спасевски, службеник на Народниот одбор на општина Тополчани;
Секретар — Трајче Темелковски, секретар на
Народниот одбор на општина Тополчани;
Заменик — Стојан Порески, службеник на Народниот одбор на општина Тополчани;
Член — Вангел Димовски, службеник на Народниот одбор на општина Тополчани;
Заменик
Зоре Петанчевски, службеник на
Народниот одбор на општина Тополчани.
II. Во Кумановска околија
1. Општинска изборна комисија со седиште
во Кратово:
Претседател — Александар Јанчевски, судија
на Околискиот суд во Кратово;
Заменик — Живко Кузмановски, службеник
на Околискиот суд во Куманово;
Секретар — Горѓи Ковачевски, службеник на
Народниот одбор на општина Кратово;
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Заменик — Олга Апостолова, службеник на
Народниот одбор на општина Кратово;
Член — Стојан Богданов — судија за прекршоци на Народниот одбор на општина Кратово;
Заменик — Митко Ивановски, службеник на
Народниот одбор на општина Кратово.
2. Општинска изборна комисија со седиште во
Крива Паланка:
Претседател — Васил Петковски, претседател
на Околискиот суд во Крива Паланка;
Заменик — Загорка Иликовска, судија на Околискиот суд во Крива Паланка;
Секретар — Божин Јовановски, секретар на
Народниот одбор на општина Крива Паланка;
Заменик — Милан ѓорѓевиќ, адвокат во Крива
Паланка;
(
Член — Стоилко Младеновски, службеник на
Народниот одбор на општина Крива Паланка;
Заменик — Мијалчо Славевски, службеник на
Народниот одбор на општина Крива Паланка,
3. Општинска изборна комисија со седиште
во Куманово:
Претседател — Радомир Каревски, судија на
Околискиот суд во Куманово;
Заменик — Тодор Таревски, службеник на Околискиот суд во Куманово;
Секретар — Добре Ристиќ — службеник на
Народниот одбор на општина Куманово;
Заменик — Бојан Георгиевски, службеник на
Народниот одбор на општина Куманово;
Член - - Раде Петровски, службеник на Народниот одбор на општина Куманово;
Заменик — Боро Соларски, службеник на Народниот одбор на општина Куманово.
4. Општинска изборна комисија со седиште
во Липково:
Претседател — Павле Манев, судија на Околискиот суд во Куманово;
)
Заменик — Џемаил Османи, службеник на
Окружниот суд во Куманово;
Секретар — Ѓуро Крстевски, секретар на Народниот одбор на општина Липково;
Заменик — Лиман Лимани, судија за прекршоци на Народниот одбор на општина Липково;
Член — Ремзи Весели, службеник на Народниот о^бор на општина Липково;
Заменик — Бајро Реџеп, службеник на Народниот одбор на општина Липково.
5. Општинска изборна комисија со седиште
во Орашец:
Претседател — Драги Мурговиќ, судија на
Окружниот суд во Куманово;
Заменик — Новица Стоилковски, службеник на
Околискиот суд, во Куманово;
Секретар — Драгутин Стојчевски, секретар на
Народниот одбор на општина Орашец;
Заменик — Александар Додевски, службеник
на Народниот одбор на општина Орашец;
Член — Трајко Антевски, службеник на Народниот одбор на општина Орашец;
Заменик — Коле Бошковски, службеник на
Народниот одбор на општина Орашец.
6. Општинска изборна комисија со седиште во
Старо Нагоричане:
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Претседател — Драган Спасовски, судија на
Окружниот суд во Куманово;
Заменик — Милутин Арсовски, службеник на
Народниот одбор на општина Старо Нагоричане;
Секретар — Душан Димитриевиќ, службеник
на Народниот одбор на општина Старо Нагоричане;
Заменик — Слободан Чокиќ, судија за прекршоци на Народниот одбор на општана Старо Нагоричане;
Член — Славе Додевски, службеник на Народниот одбор на општина Старо Нагоричане;
Заменик — Љубе Радевски, службеник на Народниот одбор на општина Старо Нагоричане.
III. Во Охридска околија
1. Општинска изборна комисија со седиште во
Белчишта:
Претседател — Горѓи Смилевски, секретар на
Народниот одбор на општина Белчишта;
Заменик — Богоја Спировски, судија за прекршоци на Народниот одбор на општина Белчишта;
Секретар — Крсте Крстановски, службеник на
Народниот одбор на општина Белчишта;
Заменик - Милан Банковски, службеник на
Народниот одбор на општина Белчишта;
Член — Трајан Јанкуловски, службеник на
Народниот одбор на општина Белчишта;
Заменик — Ристо Трпевски, службеник на Народниот одбор на општина Белчишта.
2. Општинска изборна комисија со седиште во
Брод:
I
Претседател — Славе Стефановски, секретар
на Народниот одбор на општина Брод;
Заменик — Перо Мацовски, службеник на Народниот одбор на општина Брод;
Секретар — Раде Василевски, службеник на
Народниот одбор на општина Брод;
Заменик — Тодор Грујовски, службеник на Народниот одбор на општина Брод;
Член — Коле Радевски, службеник на Народниот одбор на општина Брод;
Заменик — Стојмир Коевски, службеник на
Народниот одбор на општина Брод.
t
3. Општинска изборна комисија со седиште
во Дебар:
I
Претседател — Димитар Тодоровски, судија на
Околискиот суд во Дебар;
Заменик — Даница Поповска, началник на
Одделението за општа управа на Народниот одбор
на општина Дебар;
Секретар — Мартин Миновски, секретар на
Народниот одбор на општина Дебар;
Заменик — Граждани Бениќ, судија на Околискиот суд во Дебар;
Член — Лазо Топаловски, службеник на Народниот одбор на општина Дебар;
Заменик — Улница Баудин, службеник на Народниот одбор на општина Дебар.
4. Општинска изборна комисија со седиште
во Кичево:
Претседател — Круме Китевски, судија на
Околискиот суд во Кичево;
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Заменик — Јованка Митревска, јавен правобранител на Народниот одбор на општина Кичево;
Секретар — Фоне Наумовски, секретар на Народниот одбор на општина Кичево;
Заменик — Стојмир Марковски, службеник на
Народниот одбор на општина Кичево;
Член — Мише Трајановски, службеник на Народниот одбор на општина Кичево;
Заменик — Веселин Шпиртовски, службеник на
Народниот одбор на општина Кичево.
5. Општинска изборна комисија со седиште во
Косел:
j
Претседател — Христофил Кузмановски, секретар на Народниот одбор на општина Косел;
Заменик — Крсте Наумовски, службеник на
Народниот одбор на општина Косел;
Секретар — Лостум Митревски, службеник на
Народниот одбор на општина Косел;
Заменик — Драган Тодоровски, службеник на
Народниот одбор на општина Косел;
Член — Крсте Ѓорѓиовски, службеник на Народниот одбор на општина Косел;
Заменик — Лазар Ристевски, службеник на
Народниот одбор на општина Косел.
6 Општинска изборна комисија со седиште
во Охрид:
I
Претседател — Петрит Кодовски, претседател
на Околискиот суд во Охрид;
Заменик — Сотир Пирузе, судија на Околискиот суд во Охрид;
Секретар — Никола Котели, началник на Одделението за општа управа на Народниот одбор на
општина Охрид;
Заменик — Тома Трајановски, службеник во
Народниот одбор на општина Охрид;
Член — Никола Ристевски, службеник на Народниот одбор на општина Охрид;
Заменик — Илија Таневски, службеник на Народниот одбор на општина Охрид.
7. Општинска изборна комисија со седиште
во Ресен:
Претседател - ' Владимир Грнчаровски, претседател на Околискиот суд во Ресен;
Заменик — Симон Татарчев, судија на Околискиот суд во Ресен;
Секретар — Климе Димитровски, секретар на
Народниот одбор на општина Ресен;
Заменик — Борис Поповски, службеник на
Народниот одбор на општина Ресен;
Член — Нацко Кун гулов ски, службеник на
Народниот одбор на општина Ресен;
Заменик — Дорче Божиновски, службеник на
Народниот одбор на општина Ресен.
8. Општинска изборна комисија со седиште
во Струга:
Претседател — Јован Деребан, судија на Околискиот суд во Струга;
Заменик — Петар Божиновски, судија на Околискиот суд во Струга;
i
Секретар — Иван Лазаровски, службеник на
Народниот одбор на општина Струга;
Заменик — Неџип Шутовски, службеник на
Народниот одбор на општина Струга;
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Член — Чедо Неловски, службеник на Народниот одбор на општина Струга;
Заменик — Васил Муковски, службеник на
Народниот одбор на општина Струга.
IV. Во Скопска околија
1. Општинска изборна комисија со седиште во
Горче Петров:
Претседател — Живко Стефановски, судија на
Околискиот суд II во Скопје;
Заменик — Добросав Кучера, службеник на
Народниот одбор на општина Горче Петров;
Секретар — Јаким Јовановски, службеник на
Народниот одбор на општина Горче Петров;
Заменик — Томислав Томовски, службеник на
Народниот одбор на општина Горче Петров;
Член — Трпе Паковски, службеник на Народниот одбор на општина Горче Петров;
Заменик — Радмила Најданова, службеник на
Народниот одбор на општина Горче Петров.
2. Општинска изборна комисија со седиште
во Драчево:
Претседател — Александар Здравковски, службеник во Народниот одбор на општина Драчево;
Заменик — Ристо Дика, судија на Околискиот
суд II во Скопје;
Секретар — Блажо Крчински, секретар на Народниот одбор на општина Драчево;
Заменик — Андреа Георгиевски;
Член — Исмаили Авди, службеник на Народниот одбор на општина Драчево;
Заменик — Адеми Рустен, службеник на Народниот одбор на општина Драчево.
3. Општинска изборна комисија со седиште
во Петровец:
Претседател — Александар Топличански, судија на Околискиот суд II во Скопје;
Заменик — Миодраг Пешкир, службеник на
Народниот одбор на општина Петровец;
Секретар — Стојан Крстевски, службеник на
Народниот одбор на општина Петровец;
Заменик — Благоја Бошковски, службеник на
Народниот одбор на општина Петровец;
Член — Славе Насковски, службеник на Народниот одбор на општина Петровец;
Заменик — Миодраг Милошевиќ, службеник
на Народниот одбор на општина Петровец.
4. Општинска изборна комисија Идадија со
седиште во Скопје:
Претседател — Тодор Деспотов, судија на Врховниот суд на СРМ;
Заменик — Раде Георгиевски, судија на Околискиот суд I во Скопје;
Секретар — Славко Гелевски, службеник на
Народниот одбор на општина Идадија;
Заменик — Миле Toрјазов, службеник на Народниот одбор на општина Идадија;
Член — Рамона Денона, судија на Околискиот
суд I во Скопје;
Заменик — Милан Павловиќ, службеник на
Народниот одбор 'на општина Идадија.
5. Општинска изборна комисија Кале со седиште во Скопје:
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Претседател — Братољуб Раичковиќ, претседател на Околискиот суд II во Скопје;
Заменик — Петар Хајданов, судија на Околискиот суд II во Скопје;
Секретар — Богдан Божиновски, службеник
на Народниот одбор на општина Кале;
Заменик — Боро Петровски, службеник на Народниот одбор на општина Кале;
Член — Петко Младеновски, службеник на Народниот одбор на општина Кале;
Заменик — Благоја Костовски, службеник на
Народниот одбор на општина Кале.
6. Општинска изборна комисија Кисела Вода
со седиште во Скопје:
Претседател — Павле Арсенски, судија на
Окружниот суд во Скопје;
Заменик — Томо Пулејков, судија на Окружниот суд во Скопје;
Секретар — Драган Златевски, секретар на
Народниот одбор на општина Кисела Вода;
Заменик — Раде Бурчев, началник на Одделението за општа управа на Народниот одбор на
општина Кисела Вода;
Член — Борис Атанасовски, судија на Околискиот суд I во Скопје;
Заменик — Спасе Стојановски, службеник на
Народниот одбор на општина Кисела Вода.
7. Општинска изборна комисија Саат Кула со
седиште во Скопје:
Претседател — Асен Јаначков, судија на Околискиот суд I во Скопје;
Заменик — Благоја Павлов, судија на Околискиот суд во Скопје;
Секретар — Јордан' Балабурски, судија за прекршоци на Народниот одбор на општина Саат
Кула;
Заменик — Јахија Османи, службеник на Народниот одбор на општина Саат Кула;
Член — Страхил Андонов, службеник на Народниот одбор на општина Саат Кула;
Заменик - Мугбил Бејзат, судија на Окружниот суд во Скопје.
V. Во Тетовска околија
1. Општинска изборна комисија со седиште во
Гостивар:
Претседател — Ристо Меловски, претседател
на Околискиот суд во Гостивар;
Заменик — Трајан Стоев, судија на Околискиот суд во Гостивар;
Секретар — Дончо Ристовски, секретар на Народниот одбор на општина Гостивар;
Заменик — Ристем Кочи, службеник на Народниот одбор на Општина Гостивар;
Член — Ремзи Селмани, службеник на „Стококоп" — Скопје во Гостивар;
Заменик — Живко Алексовски, началник на
Одделението за општа управа на Народниот одбор
на општина Гостивар.
2. Општинска изборна комисија со седиште во
Жеровјане:
Претседател — Милутин Арсовски, судија на
Околискиот суд во Тетово;
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Заменик — Саво Апостоловски, судија за прекршоци на Народниот одбор на општина Жеровјане;
Секретар — Неџбедин Сезаири, секретар на
Народниот одбор на општина Жеровјане;
Заменик — Зеќир Рамад,ани, службеник на Народниот одбор на општина Жеровјане;
Член — Амет Хаџихасани, службеник на Народниот одбор на општина Жеровјане;
Заменик — Цветан Секуловски, службеник на
Народниот одбор на општина Жеровјане.
3'. Општинска изборна комисија со седиште
во Маврово:
Претседател — Ефтим Групче, судија на Околискиот суд во Гостивар;
Заменик — Ванѓел Ѓуровски, службеник на
Народниот одбор на општина Маврово;
Секретар — Сејфо Hyp е д иии, секретар на Народниот одбор на општина Маврово;
Заменик — Пандил Кировски, службеник на
Народниот одбор на општина Маврово;
Член — Аќиф Рамадани, службеник на Народниот одбор на општина Маврово;
Заменик — Бошко Стефановски, службеник на
Народниот одбор на општина Маврово.
4. Општинска изборна комисија со седиште во
1
Сараќино:
Претседател — Андреја Андрејчин, судија на
Околискиот суд во Тетово;
Заменик — Драго Савевски, службеник на Народниот одбор на општина Маврово;
Секретар — Трпуш Дамјановски, секретар на
Народниот одбор на општина Сараќино;
Заменик - Киро Стојановски, службеник на
Народниот одбор на општина Сараќино;
Член - Јумни Алили, службеник на Народниот одбор на општина Сараќино;
Заменик - Селајдини Шаќири, службеник на
Народниот одбор на општина Сараќино.
5. Општинска изборна комисија со седиште во
Тетово:
Претседател — Килими Емини, судија во Околискиот суд во Тетово;
Заменик — Рашо Стефановски, претседател на
Околискиот суд во Тетово;
Секретар — Ацо Тодоровски, секретар на Народниот одбор на општина Тетово;
Заменик — Велија Вели, службеник на Народниот одбор на општина Тетово;
Член - Бурхан Хоџа, претсед,ател на Општинскиот комитет на Сојузот на младината во Тетово;
Заменик: — Александар Серафимовски, службеник на Народниот одбор на општина Тетово.
6. Општинска изборна комисија со седиште во
Теарце:
Претседател — Најчо Синадиновски, судија на
Околискиот суд во Тетово;
Заменик — Славчо Миланов, службеник во
Комбинатот „Југохром" во Јегуновце;
Секретар — Крсто Поповски, секретар на Народниот одбор на општина Теарце;
Заменик — Крсте Петровски, организационен
секретар на Општинскиот комитет на СКМ Теарце;

Bp.16-

Стр. 319

Член - Загорка Белковска, службеник на Народниот одбор на општина Теарце;
Заменик — Нешат Селими, секретар на Општинскиот комитет на Сојузот на младината во
Теарце.
VI. Во Титсввелешка околија
1. Општинска изборна комисија со седиште во
Богданци:
Претседател — Митко Узунов, службеник во
Земјоделската задруга ^Изворски" — Богданци;
Заменик — Ристо Карајков, судија за прекршоци на Народниот одбор на општина Богданци;
Секретар — Елица Шарланџиева, службеник
на Народниот одбор на општина Богданци;
Заменик — Георги Манолев, службеник на Народниот одбор на општина Богданци;
Член — Митко Петков, службеник на Деловното здружение на задругите во Богданци;
Заменик — Данка Колозова, службеник на Народниот одбор на општина Богданци.
2. Општинска изборна комисија со седиште во
Валандово:
Претседател — Георги Чурлинов, секретар на
Народниот одбор на општина Валандово;
Заменик — Петко Тасев, службеник на Народниот одбор на општина Валандово;
Секретар — Васил Тошев, службеник на Народниот одбор на општина Валандово;
Заменик — Томе Зајков, службеник на Народниот одбор на општина Валандово;
Член — Павле Басмаџиев, директор на Претпријатието за обработка на тутун во Валандово;
Заменик — Георги Георгиев, службеник на Народниот одбор на општина Валандово.
3. Општинска изборна комисија со седиште во
Гевгелија:
Претседател — Томе Ортаковски, претседател
на Околискиот суд во Гевгелија;
Заменик — Томе Петров, службеник на Околискиот суд во Гевгелија;
Секретар — Петар Елимов, службеник на Народниот одбор на општина Гевгелија;
Заменик — Коста Костаќев, службеник на Народниот одбор на општина Гевгелија;
Член — Лука Зајков, службеник на Народниот
одбор на општина Гевгелија;
Заменик - Георги Манчев, службеник на Народниот одбор на општина Гевгелија.
4. Општинска изборна комисија со седиште во
Градско:
Претседател — Здравко Симоновиќ, секретар
на Народниот одбор на општина Градско;
Заменик — Блажо Петров, службеник на Народниот одбор на општина Градско;
Секретар — Спиро Митровски, судија за прекршоци на Народниот одбор на општина Градско;
Заменик — Јован Панов, службеник на Стопанството „Вардар" — Градско;
Член — Коце Климкаров, претседател на Општинскиот одбор на ССРН во Градско;
Заменик — Бошко Ристов, директор на Претпријатието „Клепа" — Градско,
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5. Општинска изборна комисија со седиште
Заменик — Александар Соколовски, службево Кавадарци:
ник на Народниот одбор на општина Берово;
Претседател — Миле Георгиев, претседател на
Секретар — Васил Брашнарски, секретар на
Околискиот суд во Кавадарци;
Народниот одбор на општина Берово;
Заменик — Мицко Јов. Илиевски, судија за
Заменик — Султана Шкартова, судија на Окопрекршоци на Народниот одбор на општина Белискиот суд во Кавадарци;
рово;
Секретар — Диме Јанев, службеник на Народниот одбор на општина Кавадарци;
Член — Стојан Гердовски, службеник на Народниот одбор на општина Берово;
Заменик — Мирослав Маневски, службеник на
Околискиот суд во Кавадарци;
Заменик — Јован Бор. Двојаковски, службеЧлен — Ване Попов, службеник на Народниот
ник на Народниот одбор на општина Берово.
одбор на општина Ка,вадарци;
2. Општинска изборна комисија со седиште во
Заменик — Тодор Илиев, службеник на НародВасилево:
ниот одбор на општина Кавадарци.
Претседател — Павле Бисевски, секретар на
6. Општинска изборна комисија со седиште
Народниот одбор на општина Василево;
i
во Неготино:
Заменик — Ванчо Мавров, службеник на НаПретседател — Никола Спасев, секретар на
родниот одбор на општина Василево;
Народниот одбор на општина Неготино;
Секретар — Перо Ташев, службеник на НародЗаменик — Киро Чаушевски, службеник на
ниот одбор на општина Василево;
Народниот одјбор на општина Неготино;
Заменик — Горѓи Ѓорѓиовски, судија за прекрСекретар — Душко Давчев, службеник на Нашоци на Народниот одбор на општина Василево;
родниот одбор на општина Неготино;
Член — Киро Малински, земјоделски техниЗаменик — Владо Тасев, службеник на Народчар во Земјоделското стопанство „Слободан во
ниот одбор на општина Неготино;
Василево;
Член — Благородна Андонова, службеник на
Заменик — Васил Динев, службеник на ЗемјоНародниот од,бор на општина Неготино;
делската задруга „Борис Кидрич" — Василево.
Заменик — Јусуф Мустафот, службеник на
3. Општинска изборна комисија со седиште во
Народниот одбор на општина Неготино.
Виница:
7. Општинска изборна комисија со седиште во
Претседател — Благој Бојаџиски, секретар
Титов Велес:
на Народниот одбор на општина Виница;
Претседател — Андреја Весов, службеник на ^
Заменик — Иван Николов, судија за прекрНародниот одбор на општина Титов Велес;
шоци на Народниот одбор на општина Виница;
Заменик — Александар Варналиев, околиски
Секретар — Фиданчо Стоев, службеник на Најавен правобранител во Титов Велес;
родниот одбор на општина Виница;
Секретар — Киро Панов, секретар на НародЗаменик — Боро Иванов, службеник на Народниот одбор на општина Титов Велес;
ниот одбор на општина Виница;
Заменик — Божана Нацева, службеник на НаЧлен — Митко Ивановски, службеник на Народниот одбор на општина Титов Велес;
родниот одбор на општина Виница;
Член — Димитар Костов, судија на Окружниот
Заменик — Драган Миланов, службеник на Насуд во Титов Велес;
родниот одбор на општина Виница.
Заменик - Димитар Димов, службеник на На4. Општинска изборна комисија со седиште во
родниот од,бор на општина Титов Велес.
Делчево:
8. Општинска изборна комисија со седиште
Претседател — Никола Димитровски, службеник
во Чашка:
на Народниот одбор на општина Делчево;
Претседател — Томислав Димовски, секретар
Заменик — Глигор Алатсзки, службеник на
на Народниот одбор на општина Чашка;
Народниот одбор на општина Делчево;
Заменик — Милчо Ефремов, судија за прекрСекретар — Ацо Николовски, секретар на Нашоци на Народниот одбор на општина Чашка;
родниот
одбор на општина Делчево;
Секретар — Владо Завков, службеник на НаЗаменик
— Боро Чабуков, судија за прекрродниот одбор на општина Чашка;
шоци на Народниот одбор на општина Делчево;
Заменик — Ристо Јовев, службеник на НародЧлен — Методи Симеонов, службеник на Наниот одбор на општина Чашка;
родниот одбор на општина Делчево;
Член — Трајче Георгиевски, претседател на
Општинскиот комитет на Сојузот на младината во
Заменик — Драго Милковски, службеник на
Чашка;
Народниот одбор на општина Делчево.
Заменик — Душко Димовски, службеник на
5. Општинска изборна комисија со седиште во
Народниот одбор на општина Чашка.
.
Кочани:
Претседател —' Јане Велински, претседател на
VII. Во Штипска околија
Околискиот суд во Кочани;
Заменик — Драги Величков, јавен правобра1. Општинска изборна комисија со седиште во
нител
во Кочани;
Берово:
Секретар — Виктор Равнак, секретар на НаПретседател — Благоја Николовски, претсеродниот одбор на општина Кочани;
дател на Околискиот суд во Берово;
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Заменик — Душко Јорданов, началник на Одделението за општа управа на Народниот одбор
на општина Кочани;
Член — Мијалчо Бојаџиски, директор на
Претпријатието „Нова трговија" — Кочани;
Заменик — Иван Михов, службеник на Народниот одбор на општина Кочани.
6. Општинска изборна комисија со седиште во
Ново Село:
Претседател — Александар Хаџи Јанков, судија на Околискиот суд во Струмица;
Заменик - Александар Теохарев, судија на
Околискиот суд во Струмица;
Секретар — Благој Петрушев, судија за прекршоци на Народниот одбор на општина Ново
Село;
Заменик — Љубен Гоцев, службеник на Народниот одбор на општина Ново Село;
Член - Живко Јанев, службеник на Народниот одбор на општина Ново Село;
Заменик — Атанас Карастоев, службеник на
Народниот одбор на општина Ново Село.
7. Општинска изборна комисија со седиште во
Пробиштип:
Претседател — Чедомир Василев, секретар на
Народниот одбор на општина Пробиштип;
Заменик — Стојан Максимов, службеник на
Народниот одбор на општина Пробиштип;
Секретар — Томислав Николовски, службеник
на Народниот одбор на општина Пробиштип;
Заменик - Стојан Манев, секретар на Рудникот „Злетово";
Член — Трајан Ристов, судија за прекршоци
на Народниот одбор на општина Пробиштип;
Заменик — Станоје Цветков, службеник на
Народниот одбор на општина Пробиштип.
8. Општинска изборна комисија со седиште во
Радовиш:
Претседател — Коста Петков, судија на Околискиот суд во Радовиш;
Заменик — Димче Р'жев, судија на Околискиот'суд во Радовиш;
Секретар — Методи Форев, секретар на Народниот одбор на општина Радовиш;
Заменик — Ефтим Бојаџиев, службеник на
Народниот одбор на општина Радовиш;
Член — Трајан Несторов, службеник на Народниот одбор на општина Радовиш;
Заменик — Ристо Донев, судија за прекршоци
на Народниот одбор на општина Радовиш.
9. Општинска изборна комисија со седиште во
Свети Николе:
Претседател — Васил Велков, судија на Околискиот суд во Свети Николе;
Заменик — Гане Тодоров, службеник во Околискиот суд во Свети Николе;
Секретар — Анѓел Манев, секретар на Народниот одбор на општина Свети Николе;
Заменик — Димче Рабушчиски, службеник на
Народниот одбор на општина Свети Николе;
Член — Стојче Макаровски, претседател на
Општинскиот синдикален совет во Свети Николе;'
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Заменик — Горѓи Јорданов, секретар на Општинскиот синдикален совет во Свети Николе.
10. Општинска изборна комисија со седиште во
Струмица:
Претседател — Митко Митанов, судија во
Околискиот суд во Струмица;
Заменик — Ацо Аџи Јанков, садија во Околискиот суд во Струмица;
Секретар — Томе Зимбаков, службеник на Народниот одбор на општина Струмица;
Заменик — Франц Спасев, службеник на Народниот одбор на општина Струмица;
Член — Боро Василев, судија на Околискиот
суд во Струмица;
Заменик — Ацо Токаров, судија на Околискиот суд во Струмица.
11. Општинска изборна комисија со седиште
во Штип:
Претседател - Петар Чучурски, судија во
Окружниот суд во Штип;
Заменик — Димитар Василев, претседател аа
Околискиот суд во Штит;
Секретар— Трајко Кошева л неки, началник на
Одделението за општа управа и внатрешни работи
на Народниот одбор на општина Штип;
Заменик — Анѓел Кулаков, службеник на Народниот одбор на општина Штип;
Член — Љубен Велков, судија на Околискиот
суд во Штип;
Заменик - Трајко Калајџиски, судија на Окружниот суд во Штип.
В. ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СТОПАНСКИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ, р о ЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ И ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР, НАДЛЕЖНИ СЕ ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ
КОМИСИИ И ТОА:
1. За изборните единици Битола I и Битола
П, Општинската изборна комисија со седиште во
Битола.
2. За изборната единица Бистрица, Општинската изборна комисија со седиште во Бистрица.
3. За изборната единица Демир Хисар, Општинската изборна комисија со седиште во Демир
Хисар.
4. За изборната единица Дихово, Општинската изборна комисија со седиште во Кукуречани.
5. За изборната единица Долнени, Општинската изборна комисија со седиште во Долнени.
6. За изборната единица Крушево, Општинската изборна комисија со седиште во Крушево.
7. За изборните единици Прилеп I и Прилеп
II, Општинската изборна комисија со седиште во
Прилеп.
8. За изборната единица Тополчани, Општинската изборна комисија со седиште во Тополчани.
9. За изборната единица Кратово, Општинската изборна комисија со седиште во Кратово.
10. За изборната единица Крива Паланка, Општинската изборна комисија со седиште во Крива
Паланка.
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11. За изборните единици Куманово I и Куманово И, Општинската изборна комисија со седиште во Куманово.
12. За изборната единица Липково, Општинската изборна комисија со седиште во Липково.
13. За изборната единица Старо Нагоричане,
Општинската изборна комисија со седиште во
Старо Нагоричане.
14. За изборната единица Белчишта, Општинската изборна комисија со седиште во Белчишта.
15. За изборната единица" Брод, Општинската
изборна комисија со седиште во Брод.
16. За изборната единица Д е б а р , Општинската
изборна комисија со седиште во Дебар.
17. За изборните единици Кичево I и Кичево
И, Општинската изборна комисија со седиште во
Кичево.
18. За изборната единица Охрид, Општинската
изборна комисија со седиште во Охрид.
19. За изборната единица Ресен, Општинската
изборна комисија со седиште во Ресен,
20. За изборните единици Струга I и Струга
И, Општинската изборна комисија со седиште во
Струга.
21. За изборната единица Горче Петров, Општинската изборна комисија со седиште во Горче
Петров.
22. За изборната единица Драчево, Општинската
изборна комисија со седиште во Драчево.
23. За изборната единица Петровец, Општинската изборна комисија со седиште во Петровец.
24. За изборните единици Идадија I и Идадија
И, Општинската изборна комисија со седиште во
Скопје.
'
25. За изборните единици Кале I и Кале И,
Општинската изборна комисија со седиште во
Скопје.
26. За изборните единици Кисела Вода I и Кисела Вода И, Општинската изборна комисија со
седиште во Скопје.
27. За изборните единици Саат Кула I и Саат
Кула И, Општинската изборна комисија со седиште во Скопје.
28. За изборните единици Гостивар I, Гостивар П и Гостивар Ш, Општинската изборна комисија со седиште во Гостивар.
29. За изборната единица Жеровјане, Општинската изборна комисија со седиште во Жеровјане.
30. За изборните единици Тетово I и Тетово И,
Општинската изборна комисија со седиште во Тетово.
31. За изборната единица Теарце, Општинската изборна комисија со седиште во Теарце.
32. За изборната единица Гевгелија, Општинската изборна комисија со седиште во Гевгелија.
33. За изборната единица Кавадарци, Општинската изборна комисија со седиште во Кавадарци.
34. За изборната единица Неготино, Општинската изборна комисија со седиште во Неготино.
35. За изборните единици Титов Велес I и Титов Велес И, Општинската изборна комисија со
седиште во Титов Велес.
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36. За изборната единица Чашка, Општинската
изборна комисија со седиште во Чашка.
37. За изборната единица Берово, Општинската
изборна комисија со седиште во Берово.
38. За изборната единица Делчево, Општинската изборна комисија со седиште во Делчево.
39. За изборните единици Кочани I и Кочани
И, Општинската изборна комисија со седиште во
Кочани.
40. За изборната единица Ново Село, Општинската изборна комисија со седиште во Ново Село.
41. За изборната единица Пробиштип, Општинската изборна комисија со седиште во Пробиштип.
42. За изборната единица Радовиш, Општинската изборна комисија со седиште во Радовиш.
43. За изборната единица Свети Николе, Општинската изборна комисија со седиште во Свети
Николе.
44. За изборните единици Струмица I и Струмица И, Општинската изборна комисија со седиште во Струмица.
45. За изборната единица Штип, Општинската
изборна комисија со седиште во Штип.
Број 6/1
15. април 1963 година
Скопје

I

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Секретар,
Претседател,
Горѓи Ј. Цаца, с. р.
Асен Групче, с.р.

100.
На основа чл. 13 точ. в) од Законот за здруженијата, собирите и другите јавни собранија
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/46) по исполнувањето условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот закон, Државниот секретаријат за внатрешни работи на HP Македонија — Скопје донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА
НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СТРУЧНИТЕ УЧИТЕЛКА
ПО ЕКОНОМИКА НА ДОМАКИНСТВОТО НА
HP МАКЕДОНИЈА
Според поднесените кон пријавата правила и
програма се одобрува основањето и работата на
Здружението на стручните учителки по економика на домаќинство на НРМ, со седиште во
Скопје, а со право на дејност на подрачјето на
HP Македонија.
Број 20-2867/1-63
Државен секретар
29 март 1963 година
за внатрешни работи,,
Скопје
Боро Чаушев, с. р.
По извршеното сравнување со изворниот текст
утврдено е дека во Одлуката за плаќање на придонесите за лица вон работен однос осигурени
според прописите за социјално осигурување („Служ-
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бен весник: на НРМ" бр. 3/63 год.), се потерале
долу наведените грешки поради кое се дава

И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЛИЦА ВОН РАБОТЕН
ОДНОС ОСИГУРЕНИ СПОРЕД ПРОПИСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
Во точка 1 под 1, текстот во заградата треба
да гласи ,,чл. 13 ст. 1 точка 3 од Законот за здравствено осигурување, чл. 22 ст. 1 точ. 4 од Законот за инвалидско осигурување и чл. 11 точка 1
од Уредбата за додаток на деца — во понатамошниот текст ЗЗО и ЗИО".
Во точка I под 2 (во заградата) наместо, „точ.
2 од ЗЗО" треба да стои „точ. 1 од ЗЗО".
Во точка 1 под 5 текстот во заградата треба да
гласи „чл. 16 ст. 1 т. 4 од ЗЗО, член 20 ст. 1 точ.
3 од ЗИО и чл. 24 ст. 1 тон. 8 од Законот за пензиско осигурување".
Во точка 1 под 13 (во заградата) наместо
„чл. 20 ст. 2 точ. 4" треба да стои „чл. 20 ст. 1 точ.
4 од ЗЗО".
Во точка I под 18 наместо „по чл. 23" треба
да стои „по чл. 23 точ. 2", а наместо „по чл. 25"
треба да стои „по чл. 25 ст. 2".
Од Извршниот совет, бр. 09-3708/2-63 година.

О / л а с е н

д е л

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА
1
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-16539/1 од 16 октомври 1962 година, ја одобри промената на роденото
име на Талевски Димитар од с. Беранци, Битолско, роден на ден 21 ноември 1936 година во с.
Беранци, од родители: татко Никола и мајка
Костадинка, така што во иднина роденото име ќе
му гласи Васил.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на „СРМ".
(117)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-2319/1 од 12 февруари 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Најдоска Љубица, родена на 30
мај 1922 година во село Врбјани, Битолско, од
татко Крсте и мајка Неда, така што во иднина
роденото име ќе и гласи Спасија.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(118)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-2279 од 23 февруари
1963 година, ја одобри промената на личното име
на Димовски Петруш, роден на 27 јануари 1915
година во Битола, од мајка Парашкевија, така што
во иднина личното име ќе му гласи Марковски
Петар.
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Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(119)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-4694/1 од 7 март 1963
година, ја одобри промената на роденото име на
Менкаџија Марија, родена на ден 16 март 1944
година во Титов Велес, од татко Благој и мајка
Драгица, така што во иднина роденото име ќе Л
гласи Маријана.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(120)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-3703/1 од 23 февруари
1963 година, ја одобри промената на личното име
на Атанасков Петроние, роден на ден 1 мај 1934
година во град Скопје, од татко Живко и мајка
Елена, така што во иднина личното име ќе му
гласи Атанасов Петар.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(121)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-4695/1 од 11 март
1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ичова Елица, родена на 7 јуни 1934
година во село Бајловце, Кумановска околија, од
татко Горѓи и мајка Милена, така што во иднина
фамилијарно^ име ќе и гласи Тодоровска.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(122)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-4693/1 од 8 март 1963
година, ја одобри промената на фамилијарно^
име на Андов Голуб, роден на ден 12 март 1936
година во Неготино, Титоввелешка околија, од
татко Стеван и мајка Рајна, така што во иднина
фамилијарното име ќе му гласи Андонов.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(123)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-2230/1 од 14 февруари
1963 година, ја одобри промената на роденото име
на Павлова Костанда, родева на ден 16 јануари
1943 година во с. Стојаково, Титоввелешка околија,
од татко Павлов Илија и мајка Павлова Надежда, така што во иднина роденото име ќе и гласи
Санда.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(125)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-4771/1 од 12 март
1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Донев Трајан, роден на 19 март 1944
година во Штип, од татко Трајко и мајка Павлина,
така што во иднина фамилијарното име ќе му
гласи Јанинков.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(126)
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Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-4255/1 од 4 март
1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Пројковски Душан, роден на 4 мај
1926 година во село Лупште, Охридска околија, од
татко Нанко и мајка Неда, така што во иднина
фамилијарно^ име ќе му гласи Здравевски.
Промената се протегнува и на малолетната му
ќерка Нада.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на „СРМ".
(127)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-4885/1 од 7 март
1963 година, ја одобри промената на фамилијарн о ^ име на Петровски Лазар, роден на 19 февруари 1937 година во село Преот, Штипска околија,
од татко Борис и мајка Драга, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи Лазевски.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(128)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-2548/1 од 12 февруари 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ристиќ Наум, роден на 22 ноември 1922 година во село Мешеишта, Охридска
околија, од татко Ристиќ Петре и мајка Марија,
така што во иднина фамилијарно^ име ќе му
гласи НИКОЛОСКИ.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(129)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-17472 од 18 октомври
1962 година, ја одобри промената на роденото
име на Василева Силвана, родена на 3 март 1961
година во Св. Николе, Штипска околија од татко
Душан и мајка Рахилка, така што во иднина роденото име ќе и гласи Весна.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(130)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-3475/1 од 2 март
1963 година, ја одобри промената на роденото име
на Нинески Круме, роден на 15 јуни 1920 година
во село Враништа, Охридска околија, од татко
Нинески Ефтим и мајка Милица, така што во
иднина роденото име ќе му гласи Науме.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(131)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-4664 од 4 март
1963 година, ја одобри промената на роденото име
на Јорданова Невенка, родена на 10 октомври
1948 година во село Ваташа, Титоввелешка околија, од татко Ордан и мајка Менча, така што
во ид,нина роденото име ќе и гласи Нада.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(132)
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Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-4374/1 од 7 март
1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Балабанов Павле, роден на 15 јуни
1926 година во Штип, од татко Стојан и мајка
Славка, така што во иднина фамилијарно^ име
ќе му гласи Давчевски.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(133)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-5119/1 од 11 март
1963 година, ја одобри промената на роденото име
на Ѓорѓиевска Љубица, родена на 5 октомври 1957
година во село Петровец, Скопска околија, од
татко Злате и мајка Даница, така што во иднина
роденото име ќе ќ гласи Вера.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(135)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-3953/1 од 23 февруари 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Тодоров Анание, роден на ден 1 август
1935 година во село Сетоле, Тетовска околија, од
татко Јован и мајка Дафикка, така што во иднина роденото име ќе му гласи Ане.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(137)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-1844/1 од 14 февруари 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Јовановска Милка, родена на 14 мај
1957 година во Гостивар, Тетовска околија, од
татко Јовановски Методија и мајка Фросија, така
што во иднина роденото име ќе и гласи Љубица.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(138)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-3274/1 од 22 март
1963 година, ја одобри промената на роденото име
на Васева Емира, родена на ден 26 октомври
1940 година во Загреб, од татко Ахмед и мајка
Алија, така што во иднина роденото име ќе и гласи
Мира.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(139)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-3759/1 од 20 февруари
1963 година, ја одобри промената на личното име
на Фејзули Маир, роден на 17 јули 1932 година
во село Раковец, Тетовска околија, од татко Фејзула и мајка Земиме, така што во иднина личното име ќе му гласи Ракипи Малиќ.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(140)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-512/2 од 18 март

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

27 април 1963

1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ристов Горѓе, роден на ден 2 декември
1935 година во село Костурино, Штипска околија,
од татко Мите и мајка Цофа. Истата промена се
одобрува и на сопругата му Ристова Маријка, родена на 1 ноември 1942 година во Кавадарци,
Титоввелешка околија, од татко Илија и мајка
Донка, така што во иднина фамилијарно^ име
ќе им гласи Чирков односно Чиркова.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(141)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-5364/1 од 16 март
1963 година, ја одобри промената на личното име
Ристовски Кирило, роден на ден 1 февруари
1935 година во град Скопје, од татко Томе и мајка
Зора, така што во иднина личното име ќе му
гласи Николов Кирил.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на СРМ".
(142)
Државниот секретаријат за внатрешни работи
на НРМ, со решението бр. 20-7362/1 од 9 април
1962 година, ја одобри промената на роденото име
на Марковски Јован, роден на 1 јули 1925 година
во село Сирула, Охридска околија, од татко Насто
и мајка Зухра, така што во иднина роденото име
ќе му гласи Иван.
Оваа промена важи од денот на објавувањето
во „Службен весник на НРМ".
(144)

СУДСКИ ОГЛАСИ
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ
Илија Иванов Бакалски од Скопје, ул. „713"
бр. 29, поднесе тужба за развод на бракот, против
Божа Митева Зафирова, од Софија, Бугарија, а
сега во неизвесност.
Се повикува тужената Божа Митева Зафирова, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на
СРМ" да ја соопшти на судот својата точна адреса
или да се јави лично. Во противен случај ќе и
биде одреден старател кој ќе ја застапува пред
судот на нејзини разноски.
Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 313/63.
(143)
ОКРУЖЕН СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС
Окружниот суд во Титов Велес по правната
работа на тужителот Благојевиќ Драгутин, од Нови Дојран, против тужената Благојевиќ Вера, од
Титов Велес, сега со непознато место на живеење,
за бракоразвод и го постави за привремен застапник лицето Кртев Коле, судански приправник
при овој суд, на основа чл. 77 ст. 2 точ. 4 од ЗПП,
бидејќи местожителство^ на тужената е непознато и нема полномошник.
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Поставениот привремен застапник ќе ја застапува тужената по горната работа се додека тужената или нејзиниот полномошник не се јави
пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека и е поставен старател.
Од Окружниот суд во Титов Велес, П. бр. 3/63.
(134)
ОКОЛИСКИ СУД СКОПЈЕ I
Во Околискиот суд Скопје I се води граѓанско
дело П. бр. 213/63 по тужбата на тужителот Антон
Јовановски од Скопје против Стоимир Парлиќ!, порано од Урошевац а сега со непозната адреса во
странство, за утврдување дека во 1940—41 год. е
извршена купопродажба, помеѓу странките, на
зградата и дворното место на Булевар ЈНА бр.
37 — Скопје.
Согласно со чл. 77 став 2 т. 4 и 5 од ЗПП на
отсутниот Стоимир Парлиќ му е поставен за привремен застапник Горѓи Милев, адвокат од Скопје,
кој ќе го застапува до појавувањето на самиот
или неговиот полномошник, односно додека старателскиот орган го извести судот дека му е поставен старател.
Од Околискиот суд Скопје I, П. бр. 213/63.
(124)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ
Во регистарот на установите со самостојно
финансирање на Народниот одбор на општината
Кисела Вода — Скопје е запишана установата под
назив: Центар за социјална работа на подрачјето
на општината Кисела Вода - Скопје. Предмет на
работењето на Центарот е: да врши анализи на
социјалните проблеми на подрачјето на општината
и да ги открива причините за нивното настанување, работи на решавање и отклонување на поодделни категории и граѓани, на воспитна запуштеност, малолетничка деликвенција, деца со психофизички недостатоци, проституција и други социјални појави на подрачјето на општината.
Центарот е основан од Народниот одбор на општината Кисела Вода, Скопје, со решението бр.
1046 од 26-XII-1961 година.
Со Центарот управува колективен орган —
управен одбор, а ќе го потпишува в.д. управителот Кочкова Љубица.
Од Народниот одбор на општината Кисела
Вода — Скопје.
(335)
На основа решението на Народниот одбор на
општината И дади ја — Скопје бр. 02/5-7468 од
14-111-1963 година избришан е од регистарот на
установите со самостојно финансирање Заводот за
здравствена заштита на Скопска околија — Скопје, бидејќи е преместен на подрачјето на општината Кисела Вода — Скопје.
i
Од Народниот одбор на општината Идадија —
Скопје.
^
ј (315)
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Со решението на Универзитетскиот совет на
Универзитетот во Скопје бр. 01-34/2 од 9-III-1963
година извршено е спојување на студентските домови ,,Стив Наумов" и „Кузман Јосифовски Питу"
во Скопје, во една универзитетска установа —
Студентски центар за сместување и исхрана на
студентите од Универзитетот во Скопје.
Со истото решение е формирана новата установа — Студентски центар, Скопје, додека со решението на НО ,на општината Саат Кула — Одделение за општа управа бр. 02-5625 од 29-111-1963
година извршена е регистрација на Студентскиот
центар во регистарот на установите на страна 28
под реден бр. 28.
Студентските домови „Стив Наумов" и „Кузман Јосифовски-Питу" — Скопје на 1-IV-1963
година престанаа со работа. Дотогашните работи
на двата дома и нивните ресторани ги презеде
Студентскиот центар на Универзитетот во Скопје.
(353)

рок нема да се земаат во обзир никакви пријави.
Од Ликвидационата комисија
(360)

Во регистарот на установите со самостојно финансирање црн Општината Саат Кула — Скопје
е запишана установата под назив: Студентски
центар за сместување и исхрана на студентите од
Универзитетот во Скопје (во натамошниот текст:
Студентски центар — Скопје).
Задачите на Студентскиот центар се: да обезбедува сместување и исхрана на студентите; да
развива други дејности за задоволување на секојдневните потреби на студентите и да укажува услуги (сместување и исхрана) през летните месеци
на пролазни групи од студенти, младинци и други
лица.
Своите дејности Студентскиот центар ќе ги
извршува преку домовите ,,Стив Наумов" и „Кузман Јосифовски-Питу" — Скопје, како и преку
други работни единици.
Студентскиот центар е основан од Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје, со
решението бр. 01-34/2 од 9-III-1963' година.
Орган надлежен за работите и задачите на
установата, како и надзорот над работата е Универзитетот во Скопје.
Установата ќе ја потпишува в. д. управителот
Александар Андоновски.
Установата почнува со работа од 1-IV-1963 година.

Претпријатието за лозарство и овоштарство
„Лозар" од Куманово, под редовна ликвидација,
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Љубомир Трајковски, в.
д. управник на Установата за ликвидации и книговодствени услуги — Куманово.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 178/63.
(340)

Од Одделението за општа управа на НО на
општината Саат Кула - Скопје.
(354)

ЛИКВИДАЦИИ
Со решението бр. 01-622/1 од 27-11-1963 година
на Народниот одбор на општината Долнени, Битолска околија, ставено е во редовна ликвидација
Претпријатието за прикажување на филмови „Пецо Даскало" од село Долнени.
Се повикуваат поверителите и должниците во
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да ги пријават своите побарувања, односно да
ги измират своите долгови. По истекот на овој

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 226, страна 749 е запишано следното:
Претпријатието за лозарство и овоштарство „Ј1озар" од Куманово со решението ,на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 1733D/2 од
14-111-1963 година е ставено, под редовна ликвидација.
Постапката за спроведување на ликвидацијата
ќе ја спроведе Установата за ликвидациони и книговодствени услуги — Куманово, именувана со
решението на Народниот одбор на општината К,уманово под бр. 17339/2 од 14-111-1963 година.
На досегашните потписници на претпријатието
и тоа: Иван Ивановски, директор, и Зоран Арсовски, секретар, им престанува правото за потпишување.

Со решението на ДСНО ставено е во редовна
ликвидација Угостителското претпријатие „Перистерско Езеро" — Битола и со работа престанува
на 30 април 1963 година.
Се повикуваат поверителите и должниците во
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да ги
пријават своите побарувања, односно да ги измират своите долгови. Дополнително пријавените по
барувања не ќе се земаат во обзир, а против должниците ќе се покрене судска постапка.
Од Ликвидационата комисија
(385)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 1, страна 1, е запишан под фирма: Керамичка индустрија „Кик" од Куманово — Работничко службенички ресторан од затворен тип во
Куманово. Предмет на работењето на ресторанот
е: спремање (готвење) на сите врсти топли и ладни
јадења за појадок и ручек; набавка и продажба
на сите врсти сувомесни производи, како и други
врсти на конзервирани и неконзервирани прехранбени артикли: набавка и продажба (точење)
на сите врсти безалкохолни пијалоци; набавка и
продажба (точење) на пиво; набавка и продажба
на сите врсти цигари.
Ресторанот е основан од Работничкиот совет
на Керамичката индустрија „Кик" од Куманово,
а согласно со решението на НО на општината Куманово под бр. 04-7700/1 од 8-VI-1962 година,
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Работничко-службеничкиот ресторан ќе го
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во
границите на овластувањето Славковски Трајко,
раководител, и Јордан Јосифовски, книговодител.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 367/62.
(1037)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 756, страна 367, свеска III, е запишана под
назив: Занаетчиска молеро-фарбарска
задруга
„Украс" — Горче Петров, ул. „Стив Наумов" бр. 5.
Предмет на работењето на задругата е: варосувал е и бојадисување со земјани и други бои, бојадисување и лакирана на градежна столарија, сите
врсти на намештаи, метални конструкции, индустриски и други производи.
Задругата е основана со договор, склучен помеѓу договорачите: Нанчев Горе, Луковски Драган, Венинов Тодор, Сињарин Бранко и Исај лов
ски Миле, одобрен со решението на Народниот
одбор на општината Горче Петров под бр. 03-2213/Ј
од 26-VI-1962 година.
Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и
раздолжуваат во границите на овластувањето Нанчев Горе, раководител, и Луковски Драган, член
на задругата.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 488/62.
(1041)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег, бр. 77, страна 221, е запишана под фирма:
Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" од
Скопје — Продавница во Гостивар, ул. „Борче Јовановски" бр. 19. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на намештај од сопствено
производство и други производи за дополнување
на асортиманот.
Продавницата е основана од Работничкиот
совет на Претпријатието за дрвна индустрија
„Треска" од Скопје, а согласно со решението на
Народниот одбор на општината Гостивар под бр.
1730 од 3-IV-1962 година.
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува м
раздолжува во границите на овластувањето Ангелоски Александар, раководител.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 445/62.
(1043)
Окружниот стопан,ски суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 96, страна 225, свеска I, е запишана под
фирма: Трговско мешовито претпријатие на мало
и големо „Кораб" од Гостивар — Продавница во
Гостивар, ул. „Борис Кидрич" бр. 40. Предмет на
работењето на продавницата е: продажба на чевли.
Продавницата е основана од Работничкиот
совет на Трговското претпријатие на мало и големо „Кораб" од Гостивар, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар
под бр. 04-3075/1 од 16-V-1962 година.
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Раководител
на
продавницата
е
Миле
Трпески.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува
и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 459/62.
(1044)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 178, страна 465, е запишана под фирма:
Трговско претпријатие на мало за промет со железарија, намештај и градежен материјал „Вишешница" од Кавадарци — Продавница број 2 во Кавадарци, плоштад „Маршал Тито" бр. 5. Предмет
на работењето на продавницата е: трговија на мало
со текстил, куса и плетена стока и конфекција.
Продавницата е основана од Работничкиот
совет на Трговското претпријатие „Вишешница"
од Кавадарци, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр.
03-3863 од 4-V-1962 година.
Раководител на продавницата е Трајче Камчев.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува
и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 474/62.
(1046)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 178, страна 465, е запишана под фирма:
Трговско претпријатие на мало за промет со железарија, намештај и градежен материјал „Вишешница" од Кавадарци — Продавница број 3 во Кавадарци. Предмет на работењето на продавницата
е: трговија на мало со текстил, куса и плетена
стока и конфекција.
Продавницата е основана од Работничкиот
совет на Трговското претпријатие „Вишеппшца''
од Кавадарци, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 033859 од 4-V-1962 година.
Раководител на продавницата е Киро Пантев. ,
Продавницата ќе ја претставува, задолжува
и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 473/62.
(1047)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 178, страна 465, е запишана под фирма:
Трговско претпријатие на мало за промет со железарија, намештај и градежен материјал „Вишешница" од Кавадарци — Продавница бр. 4 во
Кавадарци, ул. „Илинденска" бр. 10. Предмет на
работењето на продавницата е: трговија на мало
со куса и плетена стока и конфекција.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вишешница" од
Кавадарци, а согласно со решението на Народа
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ниот одбор на општината Кавадарци под бр.
03-3862 од 4-V-1962 година.
Раководител на продавницата е Живко Мукаетов.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.
Од О р у ж н и о т стопански суд во Скопје, Фи
бр. 472/62.
(1048)
Окружниот стопански су^ во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 178, страна 465, е запишана под фирма:
Трговско претпријатие на мало за промет со железарија, намештај и градежен материјал „Видаешница" од Кавадарци — Продавница број 6 во
Кавадарци, ул. „Пано Мударов". Предмет на работењето на продавницата е: трговија на мало
со емајлирани садови, порцелан и карамични стоки, машини за шиење и прибор, велосипеди и
електрични апарати за домаќинство.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вишешница" од
Кавадарци, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 033860 од 4-V-1962 година.
Раководител на продавницата е Радо Јанков.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува
и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 471/62.
(1049)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 178, страна 465, е запишана под фирма:
Трговско претпријатие на мало за промет со железарија, намештај и градежен материјал „Вишешница" од Кавадарци — Продавница број 7 во
Кавадарци, ул. „Гуро Ѓаковиќ" бр. 26. Предмет
на работењето на продавницата е: трговија на
мало со бои и лакови, хемикалии и прибор.
Продавницата е основана од Работничкиот
совет на Трговското претпријатие „Вишешница"
— Кавадарци, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-3864
од 4-V-1962 година.
Раководител на продавницата е Тошо Илиев.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува
и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 470/62.
(1050)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 178, страна 465, е запишана под фирма:
Трговско претпријатие на мало за промет со железарија, намештај и градежен материјал „Вишешница" од Кавадарци — Продавница за чевли
број 8 во Кавадарци, ул. „Илинденска". Предмет
на работењето на продавницата е: трговија на мало со чевли.
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Продавницата е основана од Работничкиот
совет на Трговското претпријатие „Вишешница"
од Кавадарци, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 033861 од 20-VII-1962 година.
Раководител на продавницата е Мито Глигоров.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува
и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 478/62.
(1051)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 77, страна 221, е запишана под фирма:
Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" од
Скопје — Продавница за намештај во Скопје, ул.
„Орце Николов" бр. 21. Предмет на работењето
на продавницата е: продажба намештај на мало
од сопствено производство и производи од други
производни дрвно-индустриски претпријатија како
дополнување на асортиманот на производите.
Продавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината И дади ја - Скопје
под ф . 04-5591/1 од 15-IV-1962 година.
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува во границите на овластувањето Панче
Дракуловски, раководител.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 449/62.
(1052)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 196, страна 351, свеска П, е запишана под назив: Станбено-штедна задруга „Пивара" — Скопје. Предмет на работењето на задругата е:
— организира штедење и присобирана парични средства и материјали од своите членови поради изградба на станови и станбени згради;
— поради станбена изградба склучува договори
за заеми со соодветните фондови на станбена изградба и други организации;
— прибавува земјишта за изградба на станбени згради, што таа ги изградува;
— донесува планови за станбена изградба;
— се грижи за изработка на проекти на станбените згради, што ги изградува;
— набавува градежен и друг материјал потребен за изградба или доградба на станбените згради;
— во својство на инвеститор склучува договори со овластени градежни претпријатија и дуќани за изградба или доградба на станбени згради
и се грижи за извршување на тие договори;
на своите членови задругари им укажува
помош во правните, финансиските и другите прашања во врска со изградбата односно доградбата,
како и користењето на станбените згради;
— купува готови станбени згради и станови од
овластени претпријатија и други организации за

27 април 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

станбена изградба и за потребиве на своите членови — задругари;
— со средствата од други извори, а не од износите што задругарите ги плаќаат на име отплата
на станот, гради станови и ги дава на задругар
рите на користење;
Задругата е основана согласно со одобрението
од Народниот одбор на општината Саат Кула —
Скопје, со решението бр, 07-8652 од 2-VII-1962 год.
со кое се одобрени и правилата на задругата.
Членови на управниот одбор на задругата се:
Јарчевски Ангеле, Павловски Стево, Зафировски
Љубо, Бојан Јаневски и Шошоковски Софре.
Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и
раздолжуваат во границите на овластувањето Ангел Димов Јарчевски, управник на задругата, и
Стево Николов Павловски, секретар, сметано од
13-VII-1962 година. .
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 446/62.
(1054)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 16, страна 51, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со нафта и нафтени деривати „Југопетрол" од Скопје — Пумпна
станица бр. 2, ул. „Партизанска" бр, Б Б (населба
Карпуш). Предмет на работењето на станицата е:
продажба на гориво и мазиво на мало, нафта к
нафтени деривати.
Пумпната станица е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет
со нафта и нафтени деривати „Југопетрол", Скопје,
а согласно со решението на Народниот одбор на
општината Идадија Скопје бр. 04-8264/1 од
22-V-1962 година.
Раководител на станицата е Стоилко Алексовски
Пумпната станица ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 447/62.
(1053)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 299, страна 1205, свеска I, е запишано под
фирма: Угостителско претпријатие „Нов живот"
Тетово. Предмет на работењето на претпријатието
е: 'точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци,
разни мезелуци, скари и слаткарски производи,
а со решението на Народниот одбор на општината
Тетово под бр. 01-10520 од 18-УП-1962 година дејноста се проширува и со приготвување на топли
и ладни јадења.
Претпријатието е основано од Народниот одбор на општината Тетово, со решението бр. 01-8560/1
од 15-VI-1962 година.

Bp. 16 -
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Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и
раздолжува во границите на овластувањето Злате
Степаноски, в. д. директор.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 456/62.
(1077)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 48, страна
187, е запишана под фирма: Земјоделска задруга
„Плавица" од Кратово — Продавница број 1 во
Скопје, ул. „Борис Кадрии" бр. 64. Предмет на
работењето на продавницата е: продажба сопствени производи — алкохолни пијалоци: вино и
ракија, како и продажба на други алкохолни пијалоци што ќе го надополнуваат асортиманот во продавницата. Сопствените производи виното и ракијата продавницата може да ги продава на големо
и мало.
Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Плавица" — Кратово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат
Кула - Скопје под бр. 03/1-7724 од 26-VI-1962 година.
Раководител на (продавницата е Павлов С.
Манче.
Продавницата ќе ја претставува, задолжува и
раздолжува во границите на овластувањето задругата.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 440/62.
(1093)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на (претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 221, страна 627, е запишано под фирма: Угостителско претпријатие ена мало „Шар Планина" — Тетово — Бифе во Тетово (Секретаријат
за внатрешни работи). Предмет на работењето на
бифето е: цродажба на безалкохолни пијалоци,
кафе, чај и сендвичи.
Бифето е основано од Работничкиот совет на
Угостителското претпријатие на мало „Шар Планина" — Тетово, а согласно со решението на
Народниот одбор на општината Тетово под бр
04-9097/1 од 10-VI1-1962 година.
Раководител на бифето е Младен Симоски.
Бифето ќе го претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното
претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 476/62.
(1099)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 288, страна 741 е запишано следното: Трајковски Д. Трајко, досегашен раководител на Работничко-службеничката менза во Скопје на Фабриката за стакло и стаклена волна —
Скопје, е разрешен од должност и му престанува
правото за потпишување.
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За раководител на мензата е назначен Тодоровски Ангеле. Тој мензата ќе ја потпишува, задолжува к раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Ј1атвиковски Петар, книговодител, сметано од 14-III1063 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи

бр. 170/63.

(343)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 129,
страва 657 е запишано следното: Досегашниот
управен одбор на Станбено-штедната задруга
„Дрводелец" од Скопје е разрешен од должност
и за членови на новиот управен одбор се избрани
следните лица: Неновски Миливој, претседател,
Тасевски Здравко, потпретседател, Секулов Трајче, секретар, Божиновски Илија, благајник, Арсовски Живко и Димитровски Вангел, членови —
надзорен орган, согласно со записникот број 2 од
11-ХП-1962 година и 15-XI-1962 година од одржаното годишно собрание на задругата.
Исто така и досегашните потписници на Станбено-штедната задруга „Дрводелец" — Скопје и
тоа: Атанас Точевски, Павле Јовановски и Стефан Арсов се разрешува од должност и им преставува правото за потпишување.
За нови потписници на задругата се назначени
следните лица: Меновски Миливој, претседател,
Тасевски Здравко, потпретседател, Божиновски
Илија, благајник, и Секулов Трајче, секретар,
сметано од 28-111-1963 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 202/63.
(380)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните
под рег. бр. 285, страна 733 е запишано следното:
Согласно со решението на Народниот одбор на
општината Кисела Вода - Скопје под бр. 04-747
од 20-11-1963 година, дејноста на Претпријатието
„Вардар" увоз-извоз од Скопје во внатрешниот
промет се проширува и со промет на:
1. електротехнички материјали и апарати за
домаќинство;
2. радиоапарати, грамофони, магнетофони и
останати акустични апарати и прибор за истите;
3. друмски моторни возила, делови, прибор и
гуми;
4. комплетни индустриски и други постојки,
поединечни машини и делови;
5. металопреработувачка и техничка стока;
6. сурово железо, челик, ливени, валани, ковани и пресувани производи на црната металургија;
ј
7. галантерија - метална и бакелитна;
8. електрични машини, постројќи конструкции, делови и електричен материјал;
9. алати, инструменти и други производи од
метал;
10. сервисна служба за монтажа и оправен;
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11. руди, метали, легури и неметали исклучиво
градежен материјал на база на неметали и јаглен.
Досегашните потписници и тоа: Атанасав Владо, Георгиев Трајко и Маневски Георги се разрешени од должност и им престанува правото за
потпишување.
За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Секуловски Александар,
лом. директор, Шуменковиќ Петар, директор на
сектор, Герасимов Андреја, директор на сектор,
Трпчевски Ристо, директор на сектор, и Манушев
Методија, пом. директор на сектор. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со старите
регистрирани потписници Мајевски Таки, директор, Драган Блажев, директор на ПРС, Коста Динушев, советник, Борис Шекерински, пом. директор на секторот извозу и Јонче Тазија, пом. директор, сметано од 25-IH-1963' година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 195/63.
(409)

КОНКУРСИ
На основа член 244—245 од Законот за јавните
службеници и член 39 од измената и допуната на
Законот за јавните службеници од 1. VIII. 1962 година, и чл. 10—15 од Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на местата
на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи, а во смисла на
Одлуката на Советот за просвета на Народниот
одбор на Охридска околија и одлуките на советите за просвета на НО на општините и одлуките
на училишните одбори на соодветните училишта
— Одделението за општествени служби при Народниот одбор на Охридска околија — Охрид
објавува
РЕДОВЕН

КОНКУРС

за пополнување на слободните службенички места на наставниот и воспитниот персонал во училиштата од подрачјето на НО на Охридска околија за учебната 1963/64 година.
I
Служби кои Народниот одбор на Охридска околија врши права на основач
Завод за школство
1. Просветен советник за јазици — — — 1
2. Просветен советник за училишта за возрасни
— — — — — — —
— ДУслови: Кандидатите да се професори со завршен
филозофски факултет.
II
Служби кои народните одбори на општините
вршат право на основач
Народниот одбор на општина Ресен
1. Гимназија „Стив Наумов" - Ресен
а) Професор по македонски јазик, со завршен
факултет соотвена група — — — — — 1
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б) Професор за предметите: филозофија, психологија и општествено уредување, со завршен факултет
— — — — — — —
в) Професор по француски јазик, со завршен
соодветен факултет
— — — — — —
г) Професор по предметите француски и латински јазик, со завршен соодветен факултет
соодветна група
— — - — — — —
д) Професор по биологија, со завршен, факултет соодветна група
— — — — — —
ѓ) Професор по физика, со завршен факултет
соодветна група
— — — — — —
е) Професор по математика, со завршен ф а култет соодветна група — — — — — —
ж) Наставник по предметот општотехничко образование, со завршено ВПШ или виша техничка школа — — — — — — — —
з) Професор или наставник по предметите:
предвојничка обука и физичка култура —

1
1

1
1
1
1

1
1

2. Центар за стручно образование на земјоделски
кадри „Јосиф Јосифовски — Свештарот"
— Ресен
а) Професор по предметот заштита на овошните дрва, со завршен земјоделски факултет 1
б) Професор по предметот организација на
овошното производство, со завршен земјоделски факултет
— — — — — — 1
в) Професор по предметот преработка на овоштието, со завршен земјоделски факултет — 1
г) Професор по математика, со завршен ф а култет соодветна група или наставник со
завршена ВПШ соодветна група — — — 1
3. Основно училиште (I—VIII оддел.)
„Гоце Делчев" — Ресен
а) Наставник до професор по предметот историја — — - „— — — — — — — —
б) Наставник до професор по предметот географија
— — — — — — — — — —
в) Наставник по наставната област музичко
воспитување
— — — — — — — —
г) Стручен учител по предметот општотехничко
образование
— — — — — — — —
д) Учител за одделенска настава (нижи одделенија) на шиптарски наставен јазик — —

!
i
1
1,
1
1

4. Основно училиште (I—VIII оддел.)
,,М. Богоевски" — Ресен
а) За паралелките со македонски наставен јазик
а) Наставник по предметот музичко воспитување, со завршена ВПШ или средно музичко училиште — — — — — — — — 1
б) За паралелките со турски наставен јазик:
— учители за одделенска настава (нижи одделенија) со завршена учителска школа — — 2
— наставник по француски и македонски јазик, со завршено ВПШ или учител со учителска школа и пракса по предметот — — 1
— наставник по биологија, природа и хемија,
со завршено ВПШ или учител со учителска
школа и пракса по предметот — — — — 1
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5. Основно училиште (I—VIII оддел.) с. Ц. Двор
а) Наставник по предметот српскохрватски јазик, со завршена ВИШ или учител со положен стручен испит и 5 години пракса 1
б) Наставник по предметот биологија
хемија,
со завршена ВШИ или учител So положеа
Стручен испит и 5 Години пракса rto предметот
— — — — — — — — — — ,1
в) Наставник по предметот општо-техничко образование, со завршена ВПШ соодветна
група или стручен учител со положен стручен испит или пак учител со положен стручен
испит и 5 години пракса по предметот — 1
г) Наставник по предметот физичко и здравствено воспитување со завршена ВПИ! или
стручен учител со положен стручен испит
или пак учител со положен стручен испит
и 5 години практика по предметот — - 1
д) Наставник по предметот музичко воспитување, со завршена ВИШ или стручен уништел со положен стручен испит или пак учител со положен стручен испит и 5 години
пракса по предметот — — — — Ј
ѓ) Наставник по предметот матеМатиќа-фиЗшЅа,
со завршена ВПШ или учител со положен
стручен испит и 5 години пракса по предметот
— — — — — — — — — — 2
6. Основно училиште (I—VIII оддел.) с. Подмочани
а) За паралелките со македонски наставен јазик
— наставник по предметот математика-физика,
со завршено ВПШ или учител со над 5 години пракса по предметот — — — — — 1
— наставник по предметот македонски јазик,
со завршена ВП1Н или учител со над 5 години пракса по предметот — — — — — 1
— наставник по предметот француски јазик, со
завршена ВПШ или учител со 5 години
пракса по предметот — — — — — — 1
— стручен учител по предметот музичко воспитување или учител со пракса по предметот — — — — — — — — — — — 1;
б) За паралелките со шиптарски наставен јазик
— наставник по предметот математика-физика,
со завршена ВПШ или учител со над 5 години пракса по предметот — — — — — . 1
— стручен учител по предметот општо-техничко воспитување или учител со положен
стручен испит и пракса по предметот — — 1
— учител за работа во нижи одделенија (одделенска настава), со завршена учителска
школа, положен стручен испит и над 5 години пракса по предметот — — — - — 1
7. Основно училиште (I—VIII оддел.) с. Лубојно
а) Стручен учител по предметот музичко воспитување или учител со над 3 години пракса по предметот
— — — — — — — I
8. Основно училиште (I—VIII оддел.) с. Крани
а) За паралелките со шиптарски наставен јазик
— наставник по предметот музичко воспитување, со завршена ВПШ или стручен учител
или пак учител со положен стручен испит
и пракса по предметот - — — Ч
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9. Основно училиште (I—VIII оддел.) с. Стење
а) Наставник по предметот македонски јазик,
со завршена ВПШ или учител со положен
стручен испит и пракса по предметот — —
б) Наставник по предметот математика, со завршена ВШИ, или учител со положен стручен испит и пракса по предметот — — —
в) Учители за одделенска настава Снижи одделенија), со завршена учителска школа —
г) Наставник по предметот француски јазик,
со завршена ВПШ или учител со положен
стручен испит и пракса по предметот — —

1

1
2

1

10. Основни училишта (I—VIII оддел.) во селата:
— учител со завршена учителска школа за с.
Сопотско
— — — — — — — — — 3
— учител со завршена учителска школа за с.
Златари — — — — — — — — - - — ,1
— учител со завршена учителска школа за с.
Лескоец — — — — — — — — — — %
— учител со завршена учителска школа за с.
Штрбово
— — — — — — — — — 1
— учител со завршена учителска школа за с.
Д. Дупени — — — — — — — — — 1
— учител за одделенска настава, на турски наставен јазик за с. Лавци — — — - — 1
— учител за одделенска настава, на турски наставен јазик за с. Козјак — — — — — 1
— учител за одделенска, амбулантна настава
на македонски наставен јазик за селата:
Лавци и Наколец — — — — — — — 1
Народен одбор на општина Дебар
I. ГИМНАЗИЈА „ЗДРАВКО ЧОЧКОВСКИ"
ВО ДЕБАР
а) Професор по македонски јазик
— — —
б) Професор по македонски јазик под „б" руски јазик
— — — — — — — — в) Професор по историја — — — — г) Професор по географија
— — — — —
д) Професор по математика
— — —
t) Професор по физика
-- -- - - е) Наставник по физичко и здравствено воспитување — — — — — — — — — —
ж) Високо-квалификуван занаетчиски мајстор
со пракса по предметот техничко образование — — — — — — — — — — —

1
1
1
1
X
1
1

1

П. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „БРАТСТВО
ЕДИНСТВО" - ДЕБАР
а) Наставници или учители по предметот општо техничко образование — — — — —
б) Професор или наставник по предметот ликовно воспитување — — — — — — —
в) Наставник или учител по географија, историја и соц. морал — — — — — — —
ѓ) Наставник или учител по српско-хрватски
јазик и физичко воспитување — - — —

2
1
1
1

(ЗА ПОШТАРСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК)
а) Наставник или учител по математика -

--

1
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ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
(МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК)
а) Учители
— — — — — — — — — Z
Ш. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „МОША ПИЈАДЕ"
С. БАЛАНЦИ
а) Наставник или учител по предметот македонски јазик
— — — — — — — —
б) Наставник или учител по предметот француски јазик — — — — — — — — —
в) Наставник или учител по предметот математика
— — — — — — — — — —
г) Наставник или учител по предметите историја и географија — — — — — — —
д) Стручен учител или учител по предметот
физичко здравствено воспитување
— —
ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
а) Учител — — — — — — — — — —
б) Учител за подрачните паралелки со комбинирана настава во Броштица — — — —
(НАСТАВЕН
а) Новак
— — —
б) Брештани
— —
в) Елевци — — —

ТУРСКИ
— — —
— — —
— — —

ЈАЗИК)
— — — —
— — — —
— — — —

IV. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „РИСТЕ РИСТЕСКИ
с. Д. Мелничани
1. Наставник до учител за предметот физика и
математика — — — — — — — — —
2. Наставник до учител за предметот српскохрватски јазик
— — — — — — — —
1. Учители за одделенска настава во подрачнит
паралелки:
а) Горно Косоврсти — комбинирана паралелка
б) Долно Косоврсти — комбинирана паралелка
в) Могорче — комбинирана паралелка — — 2
I
Кандидатите под точка а, б, в, г, д, ѓ, да имаат
завршено факултет соодветна група а под точката
„е" да има завршено ВПШ соодветна група и под
точката „ж" ВПШ — високо квалификуван работник или дрво де лека струка и пракса во струката.
Кандидатите под точка II да имаат завршено
ВПШ соодветна струка или учител со учителска
школа и 5 години пракса по предметот со положен стручен испит или квалификуван работник
со 5 години пракса во струката.
Под точка „б" да има завршена ликовна академија со 6 години пракса или ВПШ со 10. години пракса или средно ликовно училиште со 15
години пракса по предметот.
Под точка „в" да има завршено ВПШ соодветна струка или учителска школа со 10 години
пракса по предметот.
Под точка „а", шиптарски наставен јазик, со
завршено ВПШ соодветна струка или учителска
школа со 10 години пракса по предметот
Одделенска настава македонски наставен јазик кандидатите под точката „а" да имаат завршено учителска школа со 5 години пракса и положен стручен испит.
Кандидатите од точката III.
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Под точката а, б, в, ѓ, да имаат завршено ВПШ
или учителска школа со 3 години пракса по предметот а под точката „д" да имаат завршено стручно училиште или учителска школа со 3 години
пракса по предметот.
Одделенска настава:
Под точките а, б; в и г да имаат завршено
учителска школа со положен стручен испит, и
кандидатите од точката IV.
Под точка 1 за сите. паралелки да имаат завршено учителска школа со положен стручен испит. ^
За кандидатите во подрачните паралелки: Могорче, Д. Косоврасти, Броштица, Елевци, Брештани и Новак следува додаток за работа под тешки услови како и за учителите во Баланци.
Народен одбор на општина Кичево
Гимназија — „Мирко Милески" - Кичево
1. Пом. директор - со висока школска спрема
2. професор по географија — — — — —
3. професори по математика — — — — —
4. професор до наставник по физика — —
5. еден професор до наставник по француски
јазик
— — — — — — — — — —
6. наставник по уметност
— — — — —
7. наставник до стручен учител по политехника
— — — — — — — — — —
8. професор по методика — — — — — —
9. професор по педагогика, општ и дет. психологија - — — — — — — — — —
10. професор по филозофија — социологија и
друштвено ' уредување — — — — — —
11. професор со економски факултет — економија
— — — — — — — — — —
Основно училиште „Херој Карпош" Кичево
1. наставник по македонски јазик или учители
со над 10 годишна пракса — — — — —
2. наставник по француски јазик или учител
со над 10 години пракса — — — — —
3. наставник до учител по српски јазик — —
4. наставници или учители по математика или
физика; учители со над 10 години пракса —
5. наставник по биологија и хемија или учители со над 10 години пракса — — — —
6. наставник но историја или учител со над 10
години пракса — — — — — — — —

1
1
3
1
I
1
X
1
д
1
1

2
2
1
2
1
д

Основно училиште „Санде Штерјоски" — Кичево
1. наставници по српскохрватски јазик со завршено ВПШ и над 3 години пракса — — 2
2. наставници по математика и физика или
учители со над 10 години пракса - — 3
%
3. наставници по физичко и здравствено воспитување или учители со над 10 години пракса 2
4. наставник на шиптарски јазик, 3 години
пракса и положен стручен испит — — — 1
5. наставник за настава со шиптарски наставен
јазик одделенска настава во V одделение
или учител со положен државен испит и 10
години пракса — — — — — — — — 1
6. наставник за француски јазик и 3 години
пракса — — — — — — — — — — 1

7. наставник по географија или учител со над
10 години пракса — — — — — — — 1
8. наставник по запознавање на општеството и
социјалистички морал или учител со над 10
години пракса — — — — — - - — — 1
9. учител со учителска школа за одделенска
настава со над 10 години пракса — — — 1
Училиште за ученици во стопанството — Кичево
1. учител за општо образовни предмети! со
завршена учителска школа, положен стручен испит и 5 години пракса во одделенска
и предметна настава
— — — — — — 1
Двегодишно метално училиште — Кичево
1. директор со завршен факултет или педагошка академија
— — — — — —
2. наставници по стручните предмети со завршен машински факултет или среднотехничко училиште
— — — — — — — —
3. учител за практична настава — електрб-механичар — — — — — — — — — —
4. наставник по општо образовни предмети —
ФИЛ. фаќ. или педагошка академија —
5. учители по практична настава — високо
квалификувани мајстори струка машинобравар — — — — — — — — — —
Основно училиште о. Извор
1. Управител — наставник или учител со над
10 години пракса — — — — — — —
2. наставник до учител по математика и физика
3. наставник до учител по туѓи јазици —
4. наставник до учител по историја и географија
— — — — — — — — — —
5. наставник до учител по македонски јазик —
6. наставник до учител по биологија и хемија
7. учител за одделенска настава со учителска
школа
— — — — — — — — — —
8. учител за одделенска настава со учителска
школа за подрачната паралелка во с. Иванчишта
— — — — — — — — — —
Основно училиште с. Белица
1. Управител наставник или учител со над 10
години пракса — — — — — — — —
2. наставник до учител по физика и математика
3. наставник до учител по биологија — хемија'
4. наставник до учител по географија-историја
5. наставник до учител по руски јазик — —
6. наставник до учител по техничко уметнички
предмети
— — — — — — — —
7. учител за одделенска настава со учителска
школа и положен стручен испит — — —
Основно училиште с. Подвис
1. Управител — наставник или учител со над
10 години пракса
2. наставник до учител по македонски јазик —
3. наставник до учител по биологија — — —
4. наставник до учител по математика и физика — — — — — — — — — — - 5. наставник до учител по историја и географија — — — — — — — — — — —
6. наставник до учител по руски јазик — -

1

В
1
1

2

1
1
1
1
1
1
I

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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Основно училиште с. Цер
1. Управител — наставник или учител со над
10 години пракса
2. еден наставник до учител по историја и географија — — — — — — — — — —
3. наставник до учител по математика и физика — — — — — — — — — — —
4. наставник до учител по француски јазик 5. наставник до учител по македонски јазик —
6. учител со учителска школа за подрачната
паралелка с. Светораче — — — — — —
7. наставник до учител по биологија, и хемија
Основно училиште с. Брждани
1. Управител — наставник или учител со над
10 години пракса
2. наставник до учител по математика и физика
— — — — — — — — — —
3. наставник до учител по биологија и хемија
4. наставник до учител по македонски јазик
3. наставник до учител по историја и географија
-- -- -6. наставник до учител по општотехничко образование — — — — — — — —
7. наставник до учител по физичко воспитување
— — — — — — — — —
8. наставник до учител по музичко воспитување
— — — — — — — — — —
9. учител за одделенска настава со завршена
учителска школа — — — — — — —
10. учител со завршена учителска школа за
подрачна паралелка с. Јудово — — — —
11. учител со завршена учителска школа за
подрачна паралелка с. Козица — — — —
Основно училиште с. Зајас
1. Управител—наставник или учител со над
10 години пракса
2. наставник до учител по шиптарски јазик —
3. наставници до учители по математика и
физика — — — — — — — — — —
4. наставници до учители по македонски и
српски јазик — — — — — — — —
5. наставници до учители по француски јазик
в. наставници до учители по биологија и хемија
— — — — — — — — — —
7. наставници до учители по историја и географија
— — — — — — — — ""
8. стручен учител по музичко воспитување —
9. стручен учител по ликовно воспитување —
10. стручен учител по физичко воспитување —
11. стручен учител по општо-техничко образование — — — — — — — —
—
12. учители со учителска школа на шиптарски
. јазик за подрачната паралелка Зајас Теки
13. учители со учителска школа за шиптарски
јазик за подрачната паралелка Г. Страгомиште — — — — — — — — — —

1.
2.
X
3.
1
1
1

4.
5.

1
1

Основно училиште с. Вранештица
Управител—наставник или учител со над
10 години пракса
наставник до учител по македонски и српски јазик — — — — — — — — —
наставник до учител по математика и физика — — — — — — — — — — —
наставник до учител по историја и географија
— — — — — — - — — —
наставник до учител по музичко
воспитување
— — — — — — — — — —

1.

1)
1
1
1ј
tL
1
1
1
1
1

1
2
2
2
2
?
1
1
1
1
4

2

УСЛОВИ:
Наставниците што ќе конкурираат во основното училиште с. Зајас од реден бр. 3 до 11 треба
да го познаваат како шиптарскиот така и македонскиот јазик.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Основно училиште Ј. Доленци
Управител — наставник или учител со над
години пракса
наставник до учител по шиптарски јазик —
наставници до учители по македонски јазик
наставник до учител по историја — — —
наставник до учител по географија — —
наставник до учител по биологија и хемија
наставник до учител по општо-техничко образование — — — — — — — — —
наставник до учител по музичко воспитување
— — — — — — — — — —
наставник до учител по физичко воспитување
— — — — — — — - - .— —
учител со учителска школа на шиптарски
јазик за подрачната паралелка с. Бериково
учител со учителска школа по шиптарски
јазик за подрачната паралелка с. Папрадиште — — — — — — — — — —

1
2
/1;
1

10
1
2
1
1
1
1
1
1
1

1

У С Л О В И
Кандидатите од бр. 1 до 11 треба да го познаваат шиптарскиот и македонскиот јазик.
Основно училиште с. Србица
1. Управител — наставник или учител со над
10 години пракса
2. наставник до учител по природа; хемија и
биологија
— — — — — — — — —
3. наставник до учител по географија и историја — — — — — — — — — — —
4. наставник до учител . по музичко и општотехничко образование — — — — — —
5. наставник до учител по математика и физика — — — — — — — — — — —
6. наставник до учител по француски јазик —
7. наставник до стручен учител по
физичко
воспитување
— — — — — — — —
8. учител со учителска школа со 5 години пракса за подрачната паралелка с. Осломеј —
9. учител со учителска школа со 5 години пракса за подрачната паралелка с. Н. Село —
Основно училиште с. Стрелци
1. Управник — наставник или учител со над
10 години пракса
2. наставник до учител по македонски јазик
3. наставник до учител по шиптарски јазик
4. наставник до учител по француски јазик
5. наставник до учител по математика — —
6. наставник до учител по биолошка група
предмети
— — — — — — — — —

,1
I
1
X
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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7. наставник до учител по физичко воспитување
— — — — — — — —
8. наставник до учител по историја и географија
- - - - 9. наставник до учител по музичко и ликовно
воспитување
— — — — —
—
10. учител со учителска школа и положен стручен испит — — — — — — — — —
11. учител со учителска школа за подрачна паралелка с. Црвивци — — — — — —
1.
2.
3.
4.
5.

Основно у ч и л и ш т е с. Другово
Управител — наставник или учител со над
10 години пракса
наставник до учител по математика и физика — — — — - — — — — — —
наставник до учител по руски јазик — —
наставник до учител по тех. умет. предмети
учител за одделенска настава во подрачната
паралелка с. М. Доленци со завршена учителска школа
— — — — — — — —

fl
1
р.
Д,
1

1
1
1
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ва македонскиот и шиптарскиот јазик бидејќи
наставата се изведува на македонски и шиптарски јазик.
Конкурентите со посебен договор се обврзуваат да останат во односните работни места се
разбира ако имаат потребни квалификации најмалку 4 (четири) години.
Народен одбор на општината Струга
I. Гимназија „Браќа Миладиновци" — Струга
1. Професори по математика и физика — —
2. Професор по географија — — — — —
3. Професор по предметите: социологија со основа на политичка економија, логика, психологија и филозофија — — — — —
4. Професор по музичка уметност — — —
5. Професор по руски и англиски јазик — —
6. Учител по предметот предвојничка обука и
физичко воспитување професор, наставник
до стручен учител — — — — — — —

1

Основни четиригодишни училишта
1. учител со учителска школа во оси. учил. с.
Пространо — — — — — — — — — I
2. учител со учителска школа во оси. учил. с.
Г. Дрско
— — — — — — — — — 1
3. учител со учителска школа во оси. учил. с.
Кладник
— — — — — — — — — 1
4. учител со учителска школа во оси. учил. с.
Добреноец — — — — — — — — — 1
5. учител со учителска школа во оси. учил. с.
Ехлоец — — — — — — — — — — 1
6. учител со учителска школа во оси. учил. с.
Јаорец — — — — — — — — — — ,1
7. учител со учителска школа во оси. учил. с.
Кнежино
— — — — — — — — — 1
8. учител со учителска школа во оси. учил. с.
Д. Дол - 1
9. учител со учителска школа во оси. учил. с.
Грешница — — — — - — — — — 1
10. учител со учителска школа во оси. учил. с.
Лешница
— — — — — — — — — 1
11. учител со учителска школа во оси. учил. с.
Бачишта
— — — — — — — — — 1
12. учител со учителска школа во оси. учил. с.
Тајмишта — — — — — — — — — Д
13. еден учител со учителска школа во оси. уч.
с. Мидинци
— — — — — — — — 1
14. учител со учителска школа во оси. уч. с.
Букојчани — — — — — — — — — 1
15. учител со учителска школа во оси. уч. с.
Колари — — — — — — — — — — ,1
16. учител со учителска школа во оси. уч. с.
Лисичани — — — — — — — — — 1
17. учители со учителска школа во оси. уч. с.
Козичино — — — — — — — — — 2
18. учител со учителска школа во оси. уч. с.
Колибари — — — — — — — — 1
19. учител со учителска школа во оси. уч. с.
Туин
— — — — — — — — — — X
Во основните училишта Д. Дол, Грешница,
Колари и Колибари наставата се изведува на
шиптареки наставен јазик, а за основното училиште с. Лешница учителот нужно е да го позна-

в а 16 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

II. За упразнети места при Техничкото
училиште „Нико Нестор" — Струга
Професори по математика и физика — —
Професор по руски и англиски јазик — —
Градежни инженери по стручните предмети
ГРАДЕЖНИ ИНЖЕНЕРИ Архит. инженери за стручните предмети ИНЖЕНЕРИ АРХИТЕКТИ
- Професор по македонски јазик — — — —
Професор по историја и државно уредување
III. Осумгодишно основно училиште
„Б. Миладинови" — Струга
наставници до професори по македонски
зик — — — — — — — — — —
наставник по предметот руск и јазик —
наставник по предметот англиски јазиЦ
наставници по историја и географија —
наставници по математика и физика -—
наставници по биологија и хемија — —

ја—
—
—
—
—
—

3
1

1
1
1

1

2
1
3
3
1
1

2
1
1
2
4
3

IV. Осумгодишно училиште — Струга — предметна
настава на шиптарски јазик
1. наставници по математика и физика — — 2
2. наставник по биологија и хемија — — — 1
3. наставници по историја и географија — — 2
4. наставник до стручен учител — основа на
општо-техничко образование со соодветно
школо
— — — — — — — — 1
5. учител за одделенска настава на турски јазик — — — — — — — — — — 1
V. Осумгодишно основно училиште
с. Мешеишта
1. наставници за предметна настава — — — 3
2. учители со положен државен испит за одделенска настава — — — — — — — 2
VI. Централно училиште с. Вевчани
1. наставник до професор по предметот македонски јазик за паралелките во училиштето
с. Октиси
— — — — — — — — — Д
2. наставник до професор по математика во паралелките с. Вевчани — — - — — 1
3. наставник по предметот руски јазик —
1
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VII. Централно училиште с. Лабуништа
1. По предметот општо техничко образование
еден стручен учител со завршено соодветно
училиште
— — — — — — — — —
VIII. Централно училиште с. Требеништа
1. наставник по македонски јазик
— — —
2. наставник за англиски и руски јазик — —
3. учители за одделенска настава, со положен
државен испит — — — — — — — —
4. за одделенска настава при училиштето во с.
Оровник, учител со положен државен испит
преку 5 години пракса — — — — — —

1
1
1
3

1

IX. Централно училиште — Луково
1. наставници за предметна настава — — 2
2. учител за одделенска настава во село Пискупштина
— — — — — — — — — — 1
3. учител за одделенска настава во с. Нерези 1
X. Централно училиште с. Збажди
наставник по предметот математика
— —
наставник по македонски јазик — — — —
наставник по географија и историја — —
наставник по руски и англиски јазик — —
наставник по биологија и ликовно воспитувавање и општо техничко образование — —
6. учител за одделенска настава во с. Присовјани

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

XI. Централно училиште с. Велешта со
настава на шиптарски јазик
наставник по македонски јазик — — — —
наставник по ликовно воспитување — — —
наставник по Политичко воспитување — —
учители за одделенска настава од I до IV одделение — — — — — — — — — —
учител за одделенска настава при основното
училиште село Г. Татеши — — — — —

1
1
1
1
1
1

1
1
1
5
1

XU. Централно училиште со настава на шиптарски
јазик с. Делогожда
1. наставник по македонски јазик — — — — 1
2. наставник по Општо,техничко образование — 1
3. наставник по запознавање природа — биологија 1
4. наставник по ликовно воспитување и домаќинство — — — — — — — — — — 1
5. наставник по Хемија и Географија 1
6. наставник по Физика
— — — — — — 1
7. учители за одделенска настава од I до IV одделение '— — — - — — — — — — 4
8. учител за одделенска настава с. Д. Татеши — 1
XIII. Централно училиште со настава на шиптарски
јазик во Радолишта
1. учител по биолошка настава
— — — — 1
2. учител со положен државен испит за одделенска настава при училиштето с. Калишта 1
3. учител за одделенска настава во училиштето
с. Франгово — — — — — — — — — 1
XIV. Наставен персонал при четиригодишното
училиште со настава на македонски јазик
1. учител со положен државен испит и 5 години
пракса во основното училиште с. Мислешево 1
2. учител во основното училиште с. Радожда — 1
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XV. Четворогодишни училишта со настава на
шиптарски јазик
1. управител — учител за основното училиште
с. Мислодежда — — — — — — — — 1
2. управител — учител во основното училиште
с. Богојци
— — — — — — — — — 1
XVI. Стопанско училиште „А. Ранковиќ" — Струга
1. наставник до учител со положен државен испит и преку 15 години пракса — — — — 1
НАПОМЕНА: Конкурентите кои конкурираат
при ГИМНАЗИЈАТА — Струга имаат предимство
оние професори што го знаат шиптарскиот и македонскиот јазик. .
Наставниот персонал при училиштата во селата: Збажди, Д. Татеши, Г. Татеши, Мислодежда,
Богојци, Нерези, Присовјани, Луково, Пискупштина
и Радожда покрај другите принадлежности полагаат право и на посебен додаток за под исклучиво
тешки услови ЗА ЖИВОТОТ И РАБОТАТА ВО
УЧИЛИШТАТА.
Народен одбор на општината Охрид
I. Основно училиште „Глигор Прличев" — Охрид
1. наставник до учител со завршено ВПШ или
СФШ по предметот физичко воспитание со дополна на друг предмет — — — — — — 1
2. наставник до учител за ОТО со завршена
ВПШ струка за општо техничка настава или
средно техничко училиште електросмер или
средно уметнички смер со практична обука 1
3. професор до наставник по историја со завршен
факултет или ВИШ — соодветна група — i
И. Основно училиште „Климент Охридски"
1. за предметот математика, професор до наставник со завршено филозофски факултет или
ВПШ — група математика — — — — — i
2. за ОТО — стручен наставник до стручен учител со завршена ВИШ соодветна група или
средно техничко училиште електро-технички
смер — — — — — — —
i
ПП. Основно училиште ,,В. Единство" — Охрид
Со македонски наставен јазик:
1. за предметот историја и географија — ф а фултет или ВПШ i
Со турски наставен јазик:
1. по турски јазик - наставник до професор 1
2. по предметите математика и физика — наставник до професор — — — —
1
Со шиптарски наставен јазик:
1. по математика и физика — наставник до
професор
— — —
i
IV. Основно училиште „К. Неделковски", Велгошти
1. по математика — наставник со завршено ВПШ
или академија соодветна група — — — — 1
2. по српско-хрватски јазик, со дополна на други
предмети, услови: наставник со завршена
ВПШ — соодветна група
— — — — — 1
3. по ОТО со дополна на друг предмет со завршена ВПШ соодветна група или средно техничко училиште — електромашински смер — 1

27 април 1963

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

V. Основно училиште ,,Наум Охридски" — Пештани
1. наставник со завршена ВПШ по која било
група на предмети сем вештините со или без
пракса во струката' — — — — — — — 1
За подрачните паралелки село Лубаништа
1. комбинирана паралелка од I—IV одделение —
учител со учителска школа — — — — — 1
с. Трпејца
1. комбинирана паралелка од две одделенија —
учител со учителска школа — — — — — 1
Училишта од II степен
I — Гимназија
професор по предметот математика — — — 1
професор по предметот физика — — — — 1
професор по предметите физика и математика 1
професор по предметот ОТО
— — — — 1
професор по предметот музика — — — — 1
Услови: под 1, 2, 3 — завршен природноматематички факултет. Под 4 наставник со ВПШ —
отсек политехника. Под 5 — музичка академија,
ВПШ но со услов да може да води хор и оркестар.

1.
2.
3.
4.
5.

II — Учителска школа
професори по педагошка група предмети — 2
професор по англиски јазик — — — — — 1
професор до наставник по руски јазик — — 1
професор по хемија со дополна по биологија 1
професор до наставник по предметот физичко
воспитание
— — — — — — — — — 2
6. професор до наставник по ОТО — — — — 1
7. наставник по домаќинство — — — — — 1
Услови: Под 1, 2, 3 завршен факулет соодветна
група. Под 4 завршен факултет по хемија или
биологија. Под 5 да има завршено ДИФ, ВПШ, а
женска со СФШ. Под 6 наставник со ВПШ — отсек
политехника. Под 7 да има завршено Виша школа.
1.
2.
3.
4.
5.

Ш. Угостителско училиште
1. директор на училиштето — — — — — — 1
2. Стручен наставник по предметот хотелиерство
и организација на хотелиерството — — — 1
Услови: под 1 завршено природноматематички
факултет, група географија, ВПШ, — група историско-географска или учителска школа со над
15 години пракса и раководно искуство.
IV. — Стопанско училиште
1. по предметот предвојничка обука — — — 1
Услови: наставник до учител со школа за резервни офицери.
V. Пионерски дом
1. стручен наставник по ОТО — ликовно со завр-шено ВПШ — отсек политехника — — — 1
Народен одбор на општината Брод
I. Основно осумгодишно училиште М. Брод
1. наставник до учител по француски јазик — 1
II. Основно осумгодишно училиште с. Локвица
1. наставник до учител по запознавање на природните науки — - — — — — — — 1
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2. наставник до учител по историја и географија 1
3. стручен учител по физичко воспитување — 1
III. Основно осумгодишно училиште с. Манастирец
1. наставник до учител по француски јазик — 1
2. наставник до учител по српски јазик — — 1
IV. Основно осумгодишно училиште с. Растеш
1. наставник до учител по математика
— — 1
2. наставник до учител по запознавање на општ.
и географија — — — — — — — — — 1
3. учител за одделенска настава — — — — 1
V. Основно шестогодишно училиште с. Пласница
1. наставник до учител по природните науки — 1
2. наставник до учител по македонски и српски
јазик
— — — — — — — — — — X
3. учители за одделенска настава — ;— — — 6
VI. Основно петгодишно училиште с. Црешево
1. учители за одделенска настава со завршена
учителска школа — — — — — — — — 2
I
VII. Основно четиригодишно училиште с. Волче
1. учител за одделенска настава со завршена
учителска школа — — — — — — — — 1
VIII. Основно четиригодишно училиште с. Д. Ботушје
1. учител со завршена учителска школа — — 1
IX. Основно четиригодишно училиште с. Битово
1. учител со завршена учителска школа — —^ 1
X. Основно четиригодишно училиште с. Здуње
1. учител со завршена учителска школа — — 1
XI. Основно четиригодишно училиште с. Косово
1. учител со завршена учителска школа — — 1
XII. Основно четиригодишно училиште с. Звечево
1. учител со завршена учителска школа

— — 1

ХШ. Основно четиригодишно училиште с. Брезница
1. учител со завршена учителска школа

— — 1

XIV. Основно четиригодишно училиште с. Русјаци
1. учител со завршена учителска школа — — 1
Услови: За предметна настава — наставници со
завршено ВПШ по соодветниот предмет или учители кои предавале во вишите одделенија по соодветен предмет.
За одделенска настава — учители со завршена
учителска школа.
За местата под реден број: 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. и
13 покрај одделенскиот додаток учителите има^т
право на посебен додаток за работа под тешки
услови во износ од 2.000—4.000 динари.
Народен одбор на општината Белчишта
Основно училиште „С. Вукмановиќ-Темпо" с.
Белчишта со подрачните паралелки
1. Учител со завршена учителска школа и положен стручен испит за одделенска настава
во нижите одделенија — — — — — — 1
2. За подрачните паралелки на централното
осумгодишно училиште с. Белчишта 3 учители со завршена учителска школа и тоа:
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— Основно училиште
— Основно училиште
рече
—' — —
— Основно училиште
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(I—IV оддел.) с. Ц. Вода 1
(I—IV оддел.) е.д. Средо— — — — — — — 1
(И—IV оддел.) с. Злести 1

Основно училиште „Горги Блажески" с. Слатино
со подрачните паралелки
1. Наставник со завршено ВПШ или учител со
учителска школа со преку 10 години пракса,
во последните 3 години, да е оценуван со
највисока оцена за управител на училиштето — — — — — — — — — — — 1
2. Наставник до учител со положен стручен
испит за предметот историја — географија 1
3. Наставник до учител со положен стручен
испит за предметот физика — хемија — — 1
4. Учител со учителска школа за одделенска
настава — — — — — — — — — — 1
5. Наставник до учител со положен стручен
испит за предметот странски јазици (француски — руски) — — — — — — — — 1
6. За подрачните паралелки на основното училиште с. Слатино 3 учители со завршена учителска школа и тоа:
- Основно училиште (I—IV оддел.) с. Оздолени 2
- Основноучилиште (I—IV оддел.) с. Издеглавје 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.

2.
3.
4.
5.

Основно училиште ,,В. Милески" с. Велмеј
со подрачните паралелки
Наставник до учител за предметот математика-физика
— — — — — — — —
Наставник до учител за предметот историјаопштество
— — — — — — — — —
Наставник до учител за предметот француски-географија
— — — — — — — —
Наставник до учител за предметот ликовно
општо-тех. — — — — — — — — —
Учители за одделенска настава — — —
За подрачните паралелки на основното училиште 2 учители со завршена учителска
школа и тоа:
Основно училиште (I—IV оддел.) с. Брежани
Основно училиште (II—IV оддел.) с. Лешани
Наставник со завршена ВПИЈ или учител
со учителска школа и положен стручен испит со преку 8 год. пракса и да во последните 3 години е оценуван со примерни оценки за управител — — — — — — —
Основно училиште „Е. Поповски-Марко"
с. Врбјани со подрачни паралелки
Наставник со завршено ВПИЕ или учител со
учителска школа и положен стручен испит
со преку 5 год. учителска пракса и да во последните 3 години е оценуван со примерни
оценки за управител на училиштето — —
Наставник до учител со положен стручен
испит за предметот македонски јазик — —
Наставник до учител со положен стручен
испит за предметот математика — — — —
Стручен учител со завршено средно музичко
училиште за' предметот музичко воспитување
За подрачните паралелки на основното училиште с. Врбјани 2 учители со учителска
школа и тоа:

1
1
1
1
2

1
1

1
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— Основно училиште (I—IV оддел.) с. Сливово 1
— Основно училиште (I—IV оддел.) с. Лактиње 1
За подрачните паралелки: Ц. Вода и Брежани, покрај одделенскиот додаток е одреден и
посебен додаток за работа во потешки услови. Со
посебни одлуки на училишните одбори за необезбеден стан се плаќа надоместок во пари.
Кандидатите кои ќе конкурираат на конкурсот треба да останат на соодветното работно место
најмалку 2 учебни години.
Народен одбор на општина Косел
Основно училиште с. Косел од I—VIII одделение
Подрачна паралелка с. Скребатно
1. Учител за работа во нижите одделенија — 1
Услови: Учител со завршена учителска школа.
Основно училиште с. Д. Лакочереј
1. Учител за работа во нижите одделенија, со
завршена учителска школа, положен државен испит и над 3 год. пракса — — — —
2. Учител или наставник за српско-хрватски
јазик со дополна на друг предмет со завршено ВПШ или у ч с е л с к а школа со 5 години пракса по соодветниот предмет — —
3. Учител или наставник по француски јазик
со дополна на друг предмет со завршена
ВИШ или учителска школа и 5 години пракса по предметот
— — — — — — —
4. Учител или наставник по математика, со завршена ВПИЕ или учителска школа со 5 години пракса по предметот — — — — —
5. Учител, стручен учител, или наставник по
предметот физичко воспитување со завршена
ВПШ, или учителска школа, стручно училиште со 5 години пракса по предметот —
6. Учител по општо-техничко воспитување со
завршена учителска школа со повеќе годишна пракса по предметот — — — —

1

1

1

1

1

1

Основно училиште с. Вапила
1. Учители или наставници со завршена учителска школа или со ВПШ за работа во вишите одделенија
— — — — — — — 2
2. Учител со учителска школа за работа во
нижите одделенија на подрачната паралелка
во с. Сирула
— — — — — — — — 1
Основно училиште с. Плаќе
1, Учител со завршена учителска школа — — 1

1
'
1
1
1

Основно училиште с. Завој
1. Учител за работа во нижи одделенија со
завршена учителска школа — — — — — 1
Основно училиште с. Свиништа
1. Учители за работа во нижите одделенија
2. Учител за работа во подрачните паралелки
с. Речица
— — — — — — — — —
3. Учител или наставник за предметот физика
и општотехничко
— — — — — — —
4. Учител, стручен учител или наставник по
предметот физичко и здравствено воспитување
— — — — — — — — — —

2
;i
1

Џ
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Услови: под 1 и 2 учители со учителска школа;
а под 3 и 4 учители со учителска школа, стручен учител или наставник.
Основно училиште с. Куратица
1. Учители со учителска школа
нижи одделенија — — —
2. Учители за работа во вишите
вршена ВПШ или учителска
Предвиден посебен додаток за
ки услови.

за работа во
— — — — 3
оддел, со зашкола — — 4
работа под теш-

ОПШТА
Н А П О М Е Н А
1. На наставниот персонал што ќе конкурира
за селата му припаѓа бесплатен стан и огрев согласно Уредбата за бесплатен стан и огрев на
наставниот и воспитниот персонал кој работи на
село.
2. За работните места: професор потребно е
кандидатот да има завршено факултет за соодветна група која се бара по конкурсот, за наставник да има завршено ВПШ соодветна група која
се бара по конкурсот, за учител учителска школа.
3. За работа под тешки услови на село се
предвидува посебен додаток, а за пооделни места
и републички додаток. Местата што се сметаат
под тешки услови се назначени во конкурсот во
поодделни НО на општините.
4. Пријавите за конкурсот со потребните податоци и други докази согласно чл. 17 од Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на местата на наставниот и воспитниот
персонал во училиштата и другите воспитни установи („Сл. весник на НРМ" бр. 16/58), кандидатите се должни да ги достават непосредно до училишниот одбор на соодветните училишта за кое
е распишан конкурс.
Покрај пријавите треба да се достави и биографија како и доказ за досегашната општествена
активност.
Пријавите таксирани со 50 динари државна
такса се доставуваат непосредно до училиштето
за кое се распишува конкурс најдоцна до 31. V.
1963 година.
Бр. 07-1746/7
НО НА ОХРИДСКА ОКОЛИЈА
20. IV. 1963
Одделение за општествени служба
Охрид
Охрид

Bp. 16 -
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Под бр. 4 и 5 завршена ВПШ.
Молбите се поднесуваат од 1—31-V-1963 год.,
со потребни документи до Гимназијата.
(412)
Училишниот одбор на Металопреработувачкото
училиште „Коце Металец" — Скопје
распишува
РЕДОВЕН

КОНКУРС

за пополнување на упразнетите работни места
со наставен кадар за учебната 1963/64 година и
тоа:
1. Еден професор по математика
2. Еден професор по општествено економско
образование
3. Еден професор или наставник по физичко
воспитување
4. Два професора или наставника по технологија на материјалите
Кандидатите што ќе конкурираат за работните места, треба да ги исполнуваат следните услови:
— да имаат висока школска спрема или виша
школа, положен стручен испит и 3 до 5 год. практика во струката.
Заинтересираните кандидати треба да се јават
до Училишниот одбор на Училиштето.
Кон молбите треба да бидат приложени:
— податоци за движењето во службата и документи со кои се потврдуваат причините поради
кое се бара примањето во служба,
^
— документи за школски квалификации и
стручност,
— оценувачки листови за последните три години, ако не е прво назначување,
— сите документи предвидени по чл. 31 од
ЗЈС, за почетници во службата, а останатите последното оценето решение.
Во молбата да се назначи точната адреса на
кандидатот во времето од 15 до 25. VI. 1963 год.
Рок за пријавување на конкурсот е 31. V. 1963
година.
,
(424)
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКО-СООБРАЌАЈНИОТ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ
распишува

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР
ПРИ ГИМНАЗИЈАТА „ЦВЕТАН ДИМОВ
СКОПЈЕ

РЕДОВЕН
-

распишува
РЕДОВЕН

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:
1. Пом. директор
2. Професор по физика
3. Професор по филозофија
4. Наставник по техничко воспитување
б. Наставник по фискултура
Услови: Под бр. 1 завршен филозофски ф а култет и најмалку 10 години практика.
Под бр. 2 и 3 завршен соодветен факултет.

КОНКУРС

за пополнување на упразнетите работни места за
наставен персонал во Електро-машинско-сообраќајниот училишен центар — Скопје за учебната
1963/64 година и тоа:
1. Професор или наставник по математика
7
2. Професор или наставник по техничко цртање
2
3. Професор или наставник по машинскѕГелементи
2
4. Професор или наставник по технологија 4
5. Професор или наставник по парни машини 1
% 6. Професор или наставник по мотори
1
7. Професор или наставник по електро техника
2
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8. Професор или наставник по мерење
9. Учители по пракса
а) Електро отсек
6

2
8

5) Сообраќаен отсек 2

i

УСЛОВИ:
За работните места под точка од 1) до 8) се
бара висока школска спрема или виша стручна
спрема.
За учители по пракса виша стручна педагошка
школа или ВК работник во струката со повеќе годишна практика.
На наставниот персонал по стручно теоретски
предмети и математика им следува одделен додаток.
За инженери плата по спогодба. Станови обезбедени.
Учителите по пракса имаат работно време од
42 саата од кои 36 се наставни.
Заинтересираните кандидати молбите со куса
биографија и потребните документи по чл. 31 од
ЗЈС се доставуваат до Училишниот од,бор на
ЕМСУЦ - Скопје.
^
Рок за пријавување на конкурсот е до 31 мај
1963 година.
(423)
ЗЕМЈОДЕЛСКАТА СТАНИЦА НА СКОПСКА
ОКОЛИЈА - СКОПЈЕ
распишува
К О Н К У Р С
за еден инженер-агроном за работното место во
Отсекот за агроекономика.
Кандидатот треба да има положен стручен
испит и повеќе години проведено во струката од
кои најмалку 3—5 години и на раководни места.
Плата по Законот за јавните службеници.
Молбите со потребните документи се доставуваат до Земјоделската станица — Скопје.
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.
(396)
СОВЕТОТ НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР
КУМАНОВО

-

р а спишув а
К О Н К У Р С
за прием на работа во сезоната 1963/64 год. на:
1 УМЕТНИЧКИ РЕЖИСЕР
УСЛОВ: Академија за театарска уметност —
отсек режија, или отсек глума со подолга режис е р к а практика.
2 АРТИСТКИ , и
2 АРТИСТА
УСЛОВ: Право на конкурс имаат лицата што
завршиле висока, виша или средна театарска школа и други лица што се занимавале со театарската
дејност или имаат желба за таа работа.
УСЛОВ ЗА ПРИЕМ:
1. Прием се врши со аудиција на која кандидатите треба да настапат со:
i
— монолог од драма или комедија,
— рецитација,
i
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— песна,
— читање на непознат текст.
2. Да достават потврда од установата каде работат дека имаат право да учествуваат на конкурсот. ј
3. Дека ја регулирале воената обврска (за артисти).
Молби со опширна биографија за движењето
во службата како и тоа во кои дела и кои ликови
толкувал-ла (во колку бил-ла на работа во театри) треба да се достават на адреса НАРОДЕН
ТЕАТАР - КУМАНОВО, најдоцна 15 дена по
објавувањето на конкурсот.
Во колку не бидат пополнети сите места конкурсот продолжува до нивното пополнување.
Патните и дневните разноски за аудицијата
ги сноси Народниот театар — Куманово. С'елидбените трошоци по спогодба.
Плата по Уредбата за работните односи и за
наградување на уметничкиот персонал, а уметничкиот додаток; по спогодба.
За аудицијата кандидатите накнадно ќе бидат
известени писмено.
За поблиски информации заинтересираните да
се обрнат до Народниот театар — Куманово, или
на телефон бр. 50-315.
Молбите се примаат заклучно со 20. V. 1963 г.
I
(415)
Конкурсната комисија на Секретаријатот за
правосудна управа на Извршниот совет на НРМ
ра с п и ш у в а
К О Н К У Р С
за пополнување на стручно-соработнички места во)
судовите и тоа:
1. во Врховниот суд на НРМ - 5 секретари
односно референти;
2. во окружните судови во Тетово и Титов
Велес по 1 судиски приправник;
3. во околиските судови: во Кичево и Гостивар по 2, а во Штип, Берово, Тетово, Дебар и
Крива Паланка по 1 судиски приправник.
Услови:
Кандидатите за секретари во Врховниот суд
треба да имаат завршен правен факултет, положен судиски или адвокатски испит, 8 години практика во суд или на други правни работи. Првенство имаат судиите на окружните и околиските
судови или референтите во судовите. Кандидатите
за референти треба да имаат завршен правен ф а култет и положен судиски или адвокатски испит.
Кандидатите за судиски приправници во окружните и околиските судови треба да имаат завршен правен факултет.
Основната плата по Законот за јавните службеници а положај ната плата и одделниот додаток
по Одлуката на Извршниот совет на НРМ, односно
одлуките на народните одбори на околиите.
Молбите се испраќаат по пошта.
ј
Кон молбата се приложуваат: уверение за завршен правен факултет, документи по член 31 од
Законот за јавните службеници и куса биогра-
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фија, а за кандидатите што се во работен однос
и согласност на старешината за назначување за
премин на служба во суд односно за стипендистите
потврда на органот, установата или организацијата дека се ослободени од обврската спрема давателот на стипендијата.
Рок за поднесување на молбите е 15 дена по
објавувањето на конкурсот со тоа дека за Околискиот суд во Крива Паланка стручно-соработничкото место ќе се пополни од 1 август 1963 година.
Доколку во овој рок не се јават кандидати за
сите упразнети места конкурсот се продолжува до
нивното пополнување.
(414)
На основа чл. 15 од Правилата за организација и работа на Центарот за социјална работа
на НО на општината Кисела Вода — Скопје,
Управниот одбор на Центарот
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на следните работни места:
1. Два социјална работника И или III врста
2. Еден педагог
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:
Под точка 1) кандидатот да има завршено
виша или средна школа за социјални работници
со најмалку 2 години практика од областа на социјалната проблематика.
Под точка 2) кандидатот да има завршено филозофски факултет — група педагогија.
Молбите со потребните документи согласно со
Законот за јавните службеници, кандидатите можат да ги доставуваат до Центарот во просториите
на НОО Кисела Вода — Скопје, барака I соба
бр. 12.
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.
(413)
Комисијата за засновување и раскинување на
работните односи на Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје
р а спишув а
К О Н К У Р С
за пополнување ,на работното место и тоа:
— уредник на списанието „Народно здравје"
УСЛОВИ: Завршен филозофски факултет и
5 години новинарска практика.
Личен доход според Правилникот за распределба на личниот доход на Заводот.
Молбите со опис на досегашното работење и
документите по чл. 31 од Законот за јавните
службеници, се поднесуваат до управата на Заводот во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.
Во колку местото не биде пополнете во определениот рок конкурсот останува отворен до неговото пополнување.
(411)

Бр. 16 -

Стр. Ш

УПРАВНИОТ' ОДБОР НА ОПШТАТА БОЛНИЦА
- ШТИП
распишува
К О Н К У Р С
за два лекари на специјализација од кои еден по
специјалноета внатрешни болести и еден по специјалноста очни болести
Услови:
I
1. Исполнување на условите од чл. 31 од Законот за јавните службеници;
2. Положен стручен испит;
3'. Знаење на еден странски јазик (француски,
англиски, руски и италијански) во степен да можат да ја следат странската литература;
4. Работен стаж како лекар најмалку три години;
5. Кратка биографија и податоци за досегашниот работен однос.
Плата според Правилникот за распределба на
личниот доход на Болницата.
,
Конкурсот трае до пополнување на работното
место.
(416)
Советот за школство, просвета и култура при
Народниот одбор на општината Старо Негоричане,
согласно со чл. 10 од Правилникот за спроведување на конкурсите за упразнетите места во просветните и други установи за воспитување, како
и чл. 244 од ЗЈС и чл. 154 точ. 7 од Законот за
основните училишта,
распишува
РЕДОВЕН

КОНКУРС

за пополнување на упразнетите работни места во
просветните установи за учебната 1963/64 година
I
Основно училиште с. Старо Нагоричане (српски
наставен јазик)
1. Управител на училиштето — — — — — 1
2. Наставник по француски јазик .— — — — 1
3. Наставник по физика и математика — — 1
4. Наставник по македонски јазик
— — — 1
5. Наставник по историја и географија — — 1
6. Наставник по музичко воспитување
— — 1
II
Основно училиште село Драгоманце (мак. наставен јазик)
1. Управител на училиштето — — — — — 1
2. Наставник по историја и географија — — 1
3. Наставник по физика и математика — — 2
4. Наставник по македонски јазик — — — 1
5. Наставник по српско-хрватски јазик — — 1
6. Наставник по физ. и тел. воспитување — 1
7. Наставник по ликовно воспитување — — 1
8. Наставник по муз. воспитување — — — 1
9. Наставник по општ. тех. образование — — 1
10. Учител за одделенска настава i— — — — 1
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III
Основно училиште село Бајловце (мак.
јазик)
1. Управител на училиштето — — —
2. Наставник по физика и математика
3. Наставник по историја и географија
4. Наставник по макед. и франц, јазик

наставен
—
—
—
—

—
—
—
—

1
1
1
1

IV
Основно училиште село Облавце (мак. наставен
јазик)
1. Управител на училиштето — — — — — 1
2. Учители за одделенска настава — — — — 3
V
Основно училиште село Четирце (српски наставен
јазик)
1. Управител на училиштето — — — — — 1
2. Наставник по српско-хрват. и фран. јазик — 1
3. Наставник по историја и географија
— — 1
VI
Основно училиште во село Жегљане (македонски
наставен јазик)
I. Учители за одделенска настава
— — — 3
VII
Учители за одделенска настава во четиригодишни
училишта
1. Дренак I
2. Орах
- „ 2
3. Руѓинце — — — — — — — — — — 1
4. Канарево
— — — — — — — — — 1
5. Алинце — — — — — — — — — — 1
6. Жељувино — — — — — — — — — 1
7. Дејловце
— — — — — — — — — 1
8. Длабочица — — — — — — — — — 1
9. Магленце
— — — — — — — — — 1
10. Пелинце
— — — — — — — — — 1
II. Рамно 2
12. Никуљане (срп. наст. јазик) — — — — 1
13. Буковљане — — — — — — — — — JL
14. Малотино — — — — ' — — — — — 1
УСЛОВИ: 1. За раководителските работни места — да има завршено виша педагошка школа
со најмалку три години практика на раководно
место;
2. За наставници — да има завршено ВПШ со
или без стручен испит;
3. За учителски работни места (одделенска
настава) — да има завршено учителска школа со
положен стручен испит — се примаат и почетници.
За селата под реден број: 1, 5, 6, 7, 8,' 9, 10, 11,
13 и 14, посебен додаток од 2.000 до 5.000 динари.
Пријавените кандидати покрај пријавата да
приложат:
ако се во работен однос документи за движење во служба, три последни оценки, препис од
свидетелството за завршена школа, за почетниците сите документи по чл. 31 од ЗЈС.
Молбите да се доставуваат до училишниот
одбор на соодветното училиште.
Рок за доставување на пријави е 31 мај 1963
година.
'
(427)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИТЕ РАБОТИ
НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА
КУМАНОВО
распишува
К О Н К У Р С
за следните упразнети работни места при Народниот одбор на општината Куманово и тоа:
1. Еден референт за правни работи, подготовки на седници и следење на извршувањето актите
на НО во Бирото на секретарот;
2. Еден референт по организација, метод и
техника на работа во Одделението за општа управа и внатрешни работи;
3. Еден референт по работен стаж и работни
книшки во Одделението за стопанство;
4. Еден референт по инвестиции во Одделението за стопанство;
5. Два дактилографи;
6. Три комунални милиционери во Одделението за Комунални работи и урбанизам;
7. Еден шеф и референт за давање правна
помош на граѓаните во Службата за правна помош
на граѓаните при НО;
8. Еден референт за давање правна помош на
граѓаните во Службата за правна помош на граѓаните при НО;
9. Еден референт по цени во Одделението за
стопанство;
10. Еден санитарен инспектор (лекар) во Одделението за општествени служби при НО.
УСЛОВИ:
Кандидатите под точка 1) треба да имаат завршено правен факултет и 5 години практика на
управно-правни работи, или признаено висока
стручна спрема со 5 години практика на управноправни работи;
Кандидатите под точка 2) треба да имаат завршено правен факултет со 3 години практика на
управно-правни работи или признаена висока
стручна спрема со 3 години практика на управноправни работи;
Кандидатите под точка 3) треба да имаат завршено виша управна школа со 3 години практика на управни работи или признаено више образование со 3 години практика на управни работи;
Кандидатите под точка 4) треба да имаат завршено економски факултет со 5 години практика
на соодветна струка или признаено високо образование со 5 години практика во струката;
Кандидатите под точка 5) треба да имаат завршено осумгодишно основно образование, завршен дактилографски курс и 3 години практика во
дактилографи ј а.
Кандидатите под точка 6) треба да имаат завршено основно осумгодишно образование и 2
години практика;
Кандидатите под точка 7) треба да имаат завршено правен факултет и 8 години служба на
правни работи;
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Кандидатите под точка 8) треба да имаат завршено правен факултет со 5 години служба на
управно-правни работи или признаено високо образование со 5 години практика на управно-правни работи;
Кандидатите под точка 9) треба да имаат завршено економски факултет со 3 години практика
на соодветни работи или признаено високо образование со 3 години практика во струката;
Кандидатите под точка IU) треба да имаат завршено медицински факултет со 5 години практика.
Молбите со кратка биографија, како и документите по чл. 31 од Законот за Јавните службеници се доставуваат до Комисијата за служоеничките работи на Народниот одбор на општината
Куманово.
Лица што се наоѓаат во работен однос да приложат потврда од установата или претпријатието
дека имаат право да учествуваат на конкурсот.
Конкурсот има важност од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе важи
до пополнување на работните места.
(429)
Советот за просвета на Народниот одбор на
Кумановска околија во согласност со училишните
одбори на школите
распишува
РЕДОВЕН

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места
учебната 1963/64 година и тоа:

за

I. Учителска школа „Професор Мијалковиќ" —
Куманово
1. професор по педагошка група предмети
2. професор по француски, англиски или руски јазик
3. професор или наставник по шиптарски јазик
4. професор или наставник по историја и географија на шиптарски јазик
5. наставник или професор по музичко доспитување
6. професор или наставник по ликовно воспитување
7. наставник или стручен учител за општотехничко образование.
II. Школски центар за оспособување на стручен
кадар во земјоделието „Киро Бурназ" — Куманово
8. професор по македонски јазик (група југословенска книжевност)
9. професор по математика
10. професор^ по историја, географија и државно
уредување
11. два инж. агрономи по стручни земјоделски
предмети
УСЛОВИ:
За сите работни места завршена соодветна
школска спрема. За работното место под реден
бр. 1) кандидатот да има положен стручен испит
и по можност да знае шиптарски јазик; а за работните места под бр. 8, 9, 10 и 11 предимство ќје
имаат кандидатите со положен стручен испит и
повеќе годишна практика.

Bp. 16 -

Стр. 343

Пријавите со сите потребни документи предвидени според Правилникот за конкурсите да се
достават непосредно до училишните одбори.
Конкурсот трае до 31-V-1963 година.
(428)
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ СЛУЖБАТА
ОПШТЕСТВЕНО КНИГОВОДСТВО НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФСРЈ - ЦЕНТРАЛА ЗА СРМ
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на едно работно место во Службата општествено книговодство на Народната банка на ФСРЈ — Централа за СРМ — Скопје, и тоа:
1 (еден) службеник за работното место: БИБЛИОТЕКАР.
У С Л О В И : Завршен филозофски факултет — книжевност.
На конкурсот можат да учествуваат кандидати што ги исполнуваат условите по чл. 31 од
Законот за јавните службеници. Личеа доход по
Привремениот правилник за распределба на средствата за лични доходи на службениците и работниците од Народната банка на ФСРЈ.
Молбите со кратка биографија и препис од
дипломата за школско образование да се доставуваат до Дирекцијата за персонални работи при
Службата општествено книговодство на Народната банка на ФСРЈ — Централа за СРМ —
Скопје.
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.
(430)
НАРОДНИОТ ТЕАТАР - . СКОПЈЕ
распишува
К О Н К У Р С
за пополнување на работното место АРХИВИСТ
Услови: Завршен филозофски факултет и солидно знаење (писмено и говорно) на француски
или англиски јазик.
Покрај архивската работа лицето на ова работно место ќе ја води и библиотеката на Театарот.
Плата по Законот за јавните службеници, а
положај на плата по Одлуката за положај ните
плати на службениците од областа на културата.
Стапување на работа на 15 мај 1963 година.
Молбите таксирани со 50 динари и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници
се поднесуваат во рок од 15 дена од објавувањето
на конкурсот до Конкурсната комисија на Народниот театар — Скопје.
(394)
ИСПРАВКА
Во конкурсот на Конкурсната комисија на
Управата за изведување на мелиоративниот систем „Брегалница"'— Кочани, објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 15/63, место зборовите
„Стан обезбеден" треба да стои „Стан не е обезбеден".

Стр. 32 -
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ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ БРОШУРАТА

У С Т А В
НА

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

со експозето на претседателот на Републичката
уставна комисија ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ, Уставниот закон за спроведување на Уставот на СРМ
и Законот за организацијата и работењето
на Извршниот совет
Цена 200 динари.
Порачки прима Претплатната служба на
„Службен весник на СРМ" — Скопје, поштенски
фах 51.
Жиро сметка 802-11/1-698 при НБ - Скопје.

ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО НА НРМ - СКОПЈЕ
распишува
К О Н К У Р С
за прием на еден службеник СЕКРЕТАР-АДМИНИСТРАТОР
,
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:
1. да има средно образование,
2. да има 5 години работен стаж, по можност
практика во а^дминистративно-секретарска должност.
ј
Прием на служба 15 дена по објавување на
конкурсот.
I
Плата по Правилникот за личен доход на
службениците и работниците на Заводот.
(387)

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ЛИРИЈА" ВО СЕЛО
ЏЕПЧИШТЕ, ТЕТОВСКО
распишува
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
за изградба на училишна зграда во село Џепчиште, Тетовско
Претсметковната вредност на објектот изнесува 42.548.632 динари.
Лицитацијата ќе се одржи во просториите на
Народниот одбор на општината Тетово — Одделение за општествени служби — Тетово на ден
15 мај 1963 година во 8 часот.
Наддавањето ќе биде со давање „Клуч на
врата" за фиксна сума без оглед на грешките во
предмерот и претсметката, се според проектот и
техничкиот опис.

Учесниците на наддавањето се должни да достават:
1) писмена понуда во затворен коверт;
2) гарантно писмо од Народната банка на износ од 1% од пресметковната вредност;
3) потврда за регистрација на претпријатието;
4) полномошно.
Рок за завршување на објектот 6 месеци од
денот на преземањето на работата.
Елаборатот се става на увид на интересентите
секој работен ден од 9—12 часот во просториите
на Народниот одбор на општината Тетово — Одделение за општествени служби — Тетово.
Рок за поднесување на понудите е 14 мај 1963
година.
(426)
СОДРЖИНА
Страна
97. Одлука за расподелба на средствата за
нестопански инвестиции и начинот на
нивното користење
— — — — — 313
98. Наредба за определување подрачја во
кои на домаќинствата може да" им се
одобруваат кредити за зголемување на
капацитетите и подобрувањето условите
за сместување и исхрана на туристи — 313
99. Решение за именување на членови на
околиските и општинските изборни комисии за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија
— — — — — — — — 31(4
100. Решение за одобрување основањето и
работата на Здружението на стручните
учителки по економика на домаќинството на HP Македонија — — — — — 322
Исправка на Одлуката за плаќање на
придонесите за лица вон работен однос
осигурени според прописите за социјално осигурување — — — — — — 322

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско"издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември"
бр. JL0. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1—698
при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (2707) — Скопје

